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OVERLEG ORGANISATORS TOERTOCHTEN ZUID-LIMBURG
BEKNOPTE INVENTARISATIE VAN GEDACHTEWISSELING

Problematiek:
De organisatie van fietsevenementen stuit in toenemende mate op problemen. 
De oorzaak hiervan is de weerstand tegen het wielertoerisme, als gevolg van overlast, te weten:

• Weerstand tegen het wielertoerisme als gevolg van overlast:
• Asociaal gedrag t.o.v. overige weggebruikers en woonomgeving
• Het negeren van verkeersregels
• Het belasten van het milieu
• Doorkruisen van andere (kleinschalige) evenementen
• Overlast door drukte
• Toenemend aantal fietsevenementen
• Veiligheid
• Voortdurende belasting van de regio
• Veel organisatoren vissen in dezelfde vijver
• Onvoldoende spreiding data van evenementen
• Onvoldoende kwaliteit bij enkele organisaties 
• Economische aspecten
• België: het kost geld en levert niets op

Belemmering bij organisatoren:
• Verbod door vergunningverlener.
• Afwijzende benadering door de omgeving
• Slecht imago en negatieve publiciteit 

Verzamelde notities (aantekeningen of aanbevelingen )over de problematiek:
• Veiligheidsregio Zuid-Limburg: handreiking aanpak evenementen
• NTFU – wielersportreglement
• Cahier des Charges
• Huis voor de Sport - Gedragsreglement Toertochten
• Klimmen Banneux Klimmen – concept kwaliteitslabel voor toertochten 
• Grenslandklassieker - NTFU kwaliteitsrapportage
• Limburgs Mooiste – Protocol organisatie en aanbevelingen aanpak overlast
• VVV Zuid Limburg – evenementen in de regio - nieuwjaarsbijeenkomst

Handreiking aanpak fietstoertochten

“een    
fietstoertocht
moet een voor de
Euregio profijtelijk
feest blijven”
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Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VZL) – Handreiking aanpak evenementen.
(een evenement moet een feest blijven – Martin Eurlings)

• Wet veiligheidsregio’s gaat uit van een risicoprofiel waarbij een evenement wordt getoetst op mogelijke uitbraak van 
paniek of verstoring van de openbare orde

• Burgemeester en wethouders zijn op basis van de wet- en regelgeving verantwoordelijk.
• De provincie is, bij wielerwedstrijden, de vergunningverlenende instantie.
• Evenementen worden na een risicoscan opgedeeld in drie categorieën: A weinig risico, 

B gemiddeld risico en C hoog risico. Grote, goed georganiseerde fietstoertochten scoren in het risico puntenprofiel als een
evenement met (B) gemiddeld risico.

• In de risicoscan spelen vooral een rol: activiteitenprofiel - publieksprofiel en ruimteprofiel. Daarnaast zijn de historische
gegevens van belang: het verloop van het evenement gedurende de laatste vijf jaar en de ervaringen met de 
organisator.

• VZL adviseert gemeenten in hun APV een passage op te nemen waarbij een C evenement verplicht wordt de 
vergunningaanvraag minimaal 6 maanden vooraf in te dienen. 

Voor B en A evenementen zal hierover lokaal worden beslist.
• Na aanvraag van een vergunning muteert de gemeente het evenement op de regionale evenementenkalender met de 

status “aangemeld” (nog geen vergunning verleend)
• Indien er meerdere A en B evenementen in een regio gelijktijdig of kort na elkaar gepland zijn kan de afweging worden

gemaakt deze evenementen op te schalen naar categorie C met dienovereenkomstige maatregelen.
• Advies van VZL voor de te nemen maatregelen bij de aanvraag van een vergunning voor een B evenement zijn te verdelen

in drie schakels uit de veiligheidsketen: preventie, preparatie en repressie.
• Preventie: zie infobrochure 
• Preparatie: Bereikbaarheidskaart voor hulpdiensten en organisatie, meldkamer informeren, bereikbaarheid organisator. 

Betrokken diensten zijn gemeente, politie, brandweer en GHOR. Advies door een lokale adviesgroep.
• Repressie: standaard maatregelen
• Evaluatie na het evenement op drie onderdelen: terugblik (advies, vergunning, preparatie, repressie en handhaving) 

kengetallen en verbeterpunten.
• Er is een verantwoordelijkhedenmatrix, verdeeld over de volgende instanties: organisator, burgemeester, adviesgroepen,

provincie, gemeente, politie, GHOR, brandweer en openbaar ministerie.
• De organisator is verantwoordelijk voor te nemen veiligheidsvoorzieningen en –maatregelen, zoals toegangscontrole, 

ordehandhaving, verkeer en vervoer, medische zorg, brandpreventie, voedselveiligheid, technische hygiënezorg en 
maatregelen in het geval het evenement wordt afgelast.

• Ten behoeve van de organisator is een model veiligheidsplan verkrijgbaar bij het secretariaat van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg.
• Relevante passages uit APV-artikelen:
• Een bestuursorgaan kan besluiten een aanvraag tot een vergunning evenement niet in behandeling te nemen indien

deze minder dan 26 weken voor het tijdstip dat de aanvrager de vergunning nodig heeft wordt ingediend. 
(Voor kleine evenementen is deze termijn drie weken)

• Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren

UITTREKSEL VAN RELEVANTE PUNTEN UIT BOVENGENOEMDE NOTITIES:
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NTFU wielersportreglement (NTFU)
Dit reglement bevat vooral NTFU-richtlijnen voor de aangesloten leden en verenigingen.
Enkele algemene waardevolle opmerkingen zijn:

• Een organisatie dient na te gaan welke wet- en regelgeving van toepassing is.
• Een organisatie dient een deelnemer te registreren (startnummer in combinatie met NAW gegevens)
• Een organisatie van een MTB tocht voorkomt dat deelnemers over verboden grondgebied rijden
• Een organisatie maakt telefoonnummers bekend voor het melden van ongevallen en overlast.
• Een organisatie maakt vooraf een risicoanalyse en stelt een veiligheidscoördinator aan.
• In België zijn de verkeersregels voor fietsers nagenoeg gelijk aan die in Nederland. Het Belgisch instituut voor 

verkeersveiligheid heeft “De straatcode” uitgebracht die regelt hoe groepen fietsers (fietstoeristen) zich dienen te 
gedragen. 

Cahier des charges (Provincie Luik)
Dit document, opgesteld door de Provincie Luik, met voorschriften voor de organisator van een fietstocht, zou de basis kunnen
zijn van een uniforme vergunningaanvraag door organisators van fietsevenementen in Nederland, al dan niet
grensoverschrijdend.

Gedragsreglement toertochten (HvdS – 9 toertochtorganisaties)
De reglementen van de diverse toertochten zijn op te delen in :

• Externe regelgeving – gedragsregels voor de deelnemer met het oog op veiligheid, het handhaven van de openbare orde
en het voorkomen van overlast.

• Interne regelgeving of huishoudelijk reglement – regels die de kwaliteit en het interne  verloop van het specifieke 
evenement moeten duiden en waarborgen.

De door het HvdS geleverde samenvatting van 9 toertochtreglementen zou een uniform gedragsreglement kunnen zijn voor alle
toertochten, die daarnaast een eigen huishoudelijk reglement kunnen opstellen.

Kwaliteitslabel voor toertochten (WTC Klimmen)
Kwaliteitslabel met als doel een hogere acceptatie van toertochten.
Het beoordelen van kwaliteit behoeft meetbare criteria.
De kwaliteit moet vooral voelbaar zijn in de context (omgeving) die door de toertocht wordt geraakt omdat het evenement daar
vaak botst met regelgeving, andere opvattingen en het gevoel van overlast . 
De organisatie van een toertocht kan worden opgesplitst in een aantal delen, elk met regels en een meetbare
kwaliteitsomschrijving.
Er worden een groot aantal voorbeelden gegeven van organisatie-elementen die deel kunnen zijn van deze opsplitsing. Er
worden (meetbare) oplossingen geboden die de kwaliteit van het evenement kunnen bevorderen. Ook hier is er sprake van
interne kwaliteitsverbetering ( t.b.v. de deelnemer) en externe kwaliteitsverbetering (t.b.v. de omgeving)
Een voordeel van deze opsplitsing in meetbare onderdelen is dat er snel gereageerd kan worden op veranderingen in de
omgeving of als blijkt dat de doelstelling niet wordt gehaald.



6 Handreiking aanpak fietstoertochten

Kwaliteitsrapportage Vrije Toertochten (Grenslandklassieker / NTFU)
Een kwaliteitsbeoordeling door de NTFU van een fietsevenement, ook weer op te delen in aandachtspunten voor interne kwaliteit
en aandachtspunten voor externe kwaliteit.

Protocol en maatregelen (Limburgs Mooiste)
Een overzicht van maatregelen die Limburgs Mooiste neemt om overlast in de omgeving te beperken en het milieu te ontzien.
Daarnaast een reeks aanbevelingen om te komen tot een gezamenlijke aanpak die de problematiek het hoofd moet bieden.

Nieuwjaarsbijeenkomst VVV Zuid-Limburg 
De nieuwjaarsbijeenkomst van de VVV stond dit jaar geheel in het teken van evenementen, waarbij fietstoertochten en de
problematiek in België ruime aandacht kregen. 

Enkele uitspraken van VVV directeur Anya Niewierra:
• Evenementen genereren bezoekers die je anders niet had gehad 
• Het is wezenlijk evenementen goed te regisseren en aandacht te hebben voor haar kwaliteit 
• Goede afstemming tussen evenementen is noodzakelijk (locatie – moment)
• In 2011 werden in Zuid-Limburg 1639 evenementen georganiseerd
• De grote evenementen genereerden (exclusief spin off) een omzet van 69,9 miljoen Euro
• De spin off van evenementen in de regio bedraagt astronomische bedragen
• Overlast wordt gevoeld bij de bewoners van landelijke gemeenten. Het betreft dan vooral groepen wielrenners, scooters

(geluid), zwerfvuil, te veel mensen in de natuur. 
• Met te veel evenementen in de natuur dreigen wij onze kip met de gouden eieren te slachten
• Er is spraken van “evenementen congestie”, d.w.z te veel op dezelfde plek en op hetzelfde moment. Dat geldt vooral 

voor evenementen die gebruik maken van de openbare weg.
• De evenementenkalender van het Veiligheidsnet biedt een schat aan informatie die voor meer partijen toegankelijk 

gemaakt moet worden. 
• Er is geen goed beeld van wat de Limburger vindt van evenementen in de regio. Alleen van de inwoners van Valkenburg

is bekend dat 78% positief staat tegenover de vele evenementen.
• Klachten van bewoners moeten wij serieus nemen en proberen op te lossen.
• Kansen voor verbeteringen liggen in nauwere samenwerking tussen organisatoren
• Er kan nog veel winst geboekt worden bij de kwaliteit van kleinere evenementen. De VVV gaat nog voor de zomer een 

handboek over de organisatie van evenementen uitgeven.
• De VVV heeft een nieuwe evenementencoördinator aangesteld: Cindy Sleijpen. 

Conclusies, mogelijke oplossingen, aanbevelingen:

Conclusies;
Alle partijen zijn het eens over:

• De geconstateerde overlast 
• Noodzaak deze overlast weg te nemen
• Het voortbestaan van grootschalige toertochten afhankelijk is van het slagen hiervan
• Een handreiking van de organisators richting vergunningverleners kan daarbij een cruciale rol spelen
• Het aantal toertochten heeft het maximum bereikt

De betrokken organisaties hebben besloten zich te verenigen onder een koepel om gezamenlijk de doelstellingen te realiseren.
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De koepel van samenwerkende organisatoren van Euregionale fietstoertochten 
In aanmerking nemende dat de deelnemers aan fietstochten in de Euregio een uitdagende omgeving vinden om hun sport en
hobby te kunnen uitoefenen.
In aanmerking nemende dat de georganiseerde fietstochten van economisch belang zijn voor de Euregio, gelet op de spin-off
door onder meer de uitgaven van organisatoren en deelnemers en hun begeleiders 
In aanmerking nemende dat het aantal fietstochten in de Euregio groot is, dat de tochten zeer veel fietsers aantrekken en
overlast kunnen veroorzaken bij andere verkeersdeelnemers, bewoners en natuur en milieu

Verplichten zich tot het volgende:

1. Zij spannen zich in om overlast door fietstoertochten tot een minimum te beperken door:

Gedrag van de deelnemers te beïnvloeden, door:
• Alleen deelnemers toe te laten die hebben verklaard de voor de tochten  vastgestelde gedragscode 

(GEDRAGSREGLEMENT - de 11 gouden regels)  te zullen naleven;
• Goed over gewenst gedrag te communiceren in de richting van deelnemers en omgeving;
• Acties als “ikfietsvriendelijk.nl”  en “Nederland Schoon” te ondersteunen en deel te laten uitmaken van de communicatie

met deelnemers en omgeving.
• De deelnemer te wijzen en aanspreken op de consequenties van ‘hufterig’ gedrag. Eventueel via gele en rode kaarten en/of

uitsluiting bij één of meerdere toertochten. 
• Notoire overtreders uit te sluiten van deelname in de toekomst

Op te treden tegen verkeerszondaars, hen daarop aan te spreken en mee te werken aan repressieve acties door Justitie 
Routes zo in te richten, dat

• Woonkernen, drukke wegen en gevaarlijke verkeerssituatie zo veel mogelijk worden vermeden
• Situaties waaraan het risico van verkeersovertredingen inherent is zoveel mogelijk worden vermeden 
• Bij verwachte zeer grote aantallen deelnemers (>  5000) de fietsers zullen worden gespreid over meerdere routes
• Voldoende bekwame verkeersregelaars en routebegeleiders de fietsers in goede banen leiden. De organisator 

inventariseert, eventueel in overleg met de politie, waar de gevaarlijke punten op de route het plaatsen van een 
verkeersregelaar noodzakelijk maken en zorgt er voor dat die punten adequaat worden beveiligd

• De rust- of controlepunten zo worden gekozen dat zij geen hinder, belemmering of gevaar voor de omgeving 
of het verkeer opleveren.

Routes na afloop van het evenement schoon op te leveren door:
• Startdocumenten e.d. te verstrekken die geen afval veroorzaken;
• In de toertocht ca. elke 50 km minimaal een rustpost op te nemen met voldoende sanitaire voorzieningen en 

voorzieningen voor vuilverzameling en medische en technische service  
• De aan deelnemers te verstrekken foerage zo te kiezen dat afval zoveel mogelijk wordt voorkomen.
• Het standaard plaatsen van een geopende vuilcontainer voorbij een rustpost waar foerage is verstrekt.
• Het parcours na afloop na te rijden/lopen en afval op te ruimen;
• Pijlbordjes inclusief bevestigingsmateriaal tijdig (binnen 48 uur) op te ruimen
• Bij de bewegwijzering of het plaatsen van borden zullen geen verf, plakband of spijkers worden gebruikt.
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De belasting op de Euregio te beperken door de toertochten te spreiden over het jaar en daartoe een kalender samen te stellen
en te respecteren, en daarbij ook andersoortige publieksevenementen in de Euregio te betrekken

Een voorziening (telefoonnummer, e-mail, e.d.) in te richten voor informatieverstrekking aan bewoners en omgeving en
afwikkeling van eventuele klachten

• Aanwonenden op kritische plekken van de route te informeren over dag en tijdstip waarop de route wordt verreden en 
overige informatie te verstrekken.

2. Zij spreken verder het volgende af
• Organisatoren verplichten zich een toertocht uiterlijk 1 november van het voorgaande jaar aan te melden bij het op te 

richten coördinatiepunt. Niet tijdig aangemelde tochten worden niet op de kalender geplaatst
• Iedere organisator evalueert het door hem georganiseerde evenement en is door andere organisatoren van de koepel 

aanspreekbaar op kwaliteit en evaluatie en op de naleving van de hiervoor genoemde verplichtingen
• Toetreding tot de koepel van samenwerkende toertochtorganisatoren staat open voor organisatoren die verklaren zich te

zullen houden aan deze gedragscode en verkrijgen daarmee een te benoemen kwaliteitslabel 
• Voorwaarde tot toetreding tot de koepel  is dat de nieuw georganiseerde toertocht de toertochtdata van reeds bestaande

toertochten in dezelfde regio respecteert
• De verplichting tot het tijdig aanmelden van de toertocht geldt voor tochten waaraan naar verwachting 500 of meer 

fietsers zullen deelnemen
• Elk wedstrijdelement wordt uit de toertocht geweerd. Er is geen tijdsmeting, behalve eventueel  een incidentele meting

van een kort klimtraject.

Aanmelden van het evenement:
De organisator levert voor het evenement aan het coördinatiepunt:
Een lijst met:

• Gegevens organisator
• Datum
• Startplaats
• Aanvang start
• Einde finishcontrole
• Aard van de tocht (mountainbike – racefietsen – stadsfietsen/E-bikes)
• Aantal deelnemers dat wordt verwacht
• Gedetailleerde route op schrift en op kaart
• Lijst van gemeenten waarvan de tocht het grondgebied raakt
• Plaatsen waar verkeersregelaars worden ingezet 
• Geplande rust- of controleposten
• Sanitaire maatregelen op deze posten
• Afvalverwerking op deze posten
• Gegevens over medische diensten die worden ingezet

• Organisatie (GHOR, EHBO, MOS)
• Aantal
• Locaties 
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Een lijst met maatregelen die worden genomen om zwerfvuil tegen te gaan zoals wat er aan de deelnemers wordt versterkt en
hoe wordt bevorderd dat deelnemers hun afval op de juiste manier deponeren. 
Gegevens over het inrichten van de start- en finishlocatie:

• Adresgegevens
• Administratieve voorzieningen / ruimtes
• Telefoonnummer voor ernstige calamiteiten (levensbedreigend) 
• Telefoonnummer organisatie voor technische hulp en andere vragen/opmerkingen
• Telefoonnummer klachtenlijn
• Parkeervoorzieningen
• Sanitaire voorzieningen
• Kleedruimtes en douches 

Lijst met gegevens van:
• Contactpersoon bij de politie 
• Contactpersoon bij de GHOR
• Verantwoordelijke personen en functie in de organisatie

Voor de start:
• Maximaal 48 uur voor de start plaatst de organisator borden en pijlen op de door de vergunningverlener 

voorgeschreven wijze.
• De organisator meldt het evenement bij de meldkamer en hulpdiensten 
• De organisator neemt de veiligheidsmaatregelen in acht ( zie voorschriften veiligheidsregio)
• De organisator overhandigt aan de hulpdiensten
• Gedetailleerde kaart met ingetekende route(s) 
• Lijst met namen en telefoonnummers en posities van de verkeersregelaars 
• Lijst met naam, functie en telefoonnummer van verantwoordelijken binnen de organisatie

De organisator overhandigt aan de deelnemers een info-blad met
• Gedragsregels
• Routebeschrijving
• Telefoonnummer voor ernstige calamiteiten (levensbedreigend) 
• Telefoonnummer organisatie voor technische hulp en andere vragen/opmerkingen

Na afloop van de tocht:
• De organisator verwijdert binnen 48 uur alle pijlen en aanwijsborden die door haar zijn geplaatst, inclusief het 

bevestigingsmateriaal.
• De organisator controleert de buitenposten en omgeving op zwerfvuil en ruimt dit op.
• De organisator rijdt de route na en controleert die op achtergebleven zwerfvuil zoals weggegooide drankflesjes, 

bananenschillen en binnenbanden.
• Reageren op meldingen via de klachtenlijn.
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Communicatie met de deelnemers:
• Duidelijke en herhaalde communicatie over het gewenste gedrag.
• De organisator levert bij inschrijving een gedragsreglement.
• Bij inschrijving verplicht aankruisen en ondertekenen,  van ‘Ik heb kennisgenomen van het gedragsreglement 

en zal dienovereenkomstig handelen’
• Wijzen op de consequenties van wangedrag.

Communicatie met de omgeving:
• Het evenement tijdig aankondigen via de daarvoor beschikbare bladen.
• Op gevoelige plaatsen direct aan de route huis-aan-huis een info blad verspreiden. 
• (Boeren)bedrijven die mogelijk bij werkzaamheden gehinderd worden tijdig informeren.
• Telefoonnummer klachtenlijn bekend maken.

Afronding: 
• Terugblik – kritisch aantekenen van geconstateerde plus- en minpunten.
• Overzicht van binnengekomen klachten.
• Verzamelen kengetallen
• Evaluatie met hulpdiensten
• Opstellen evaluatierapport met bovenstaande gegevens t.b.v. de koepel





Deze uitgave wordt ondersteund door


