Voorwaarden activiteiten buiten
de inrichting TT Festival 2021
Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het beleid van de gemeente Assen.
TT Festival

Het TT Festival is van zaterdag 19 juni t/m zondag 27 juni 2021. In welke vorm is afhankelijk van de
situatie rondom Covid-19. De organisatie ziet 4 mogelijke scenario’s:
Scenario 1

Geen beperkende maatregelen
In scenario 1 zijn er geen beperkende maatregelen. Er kan een festival plaatsvinden in het centrum van
Assen, zoals we dat gewend zijn. Meerdere podia, kermis, culturele activiteiten en uiteraard
motorvermaak. De TT Kermis wordt in dit scenario verplaatst van het Veemarktterrein naar het centrum
(Koopmansplein, Collardslaan, Vaart, Weiersstraat, Mercuriusplein).
Scenario 2

1,5 meter is de norm, geen beperkingen in groepsgrootte of doorstroom
In scenario 2 moeten we 1,5 meter afstand bewaren. Dat betekent dat er bij activiteiten rekening
gehouden moet worden met de ruimte waarin ze plaatsvinden. Een festival in het centrum van Assen is
in dit scenario geen optie, omdat het centrum niet af te sluiten is en bezoekersstromen daarmee niet te
controleren. Er zal gekeken worden naar locaties buiten het centrum waar toegangscontrole kan
plaatsvinden en de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Dit kunnen zowel betaalde als onbetaalde
activiteiten zijn. Een (gratis toegankelijke) kermis op het Veemarktterrein is in dit scenario denkbaar.
Scenario 3

1,5 meter is de norm, beperkingen in groepsgrootte, maar geen beperkingen in doorstroom
In scenario 3 moeten we 1,5 meter afstand bewaren en zijn er beperkingen qua groepsgrootte. Dat
betekent dat er bij activiteiten rekening gehouden moet worden met de ruimte waarin ze plaatsvinden.
Alleen kleine groepen mogen bij elkaar komen. Een festival in het centrum van Assen is ook in dit
scenario geen optie. Er zal gekeken worden naar locaties buiten het centrum of mogelijk zelfs in de
regio, waar toegangscontrole kan plaatsvinden en de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Dit zullen
voornamelijk bijzondere, maar betaalde activiteiten zijn. Een (gratis toegankelijke) kermis op het
Veemarktterrein is in dit scenario nog steeds denkbaar omdat doorstroom mogelijk is.
Scenario 4

1,5 meter is de norm, beperkingen in groepsgrootte en in doorstroom, er is sprake van een (intelligente)
lockdown
In scenario 4 moeten we eigenlijk gewoon thuisblijven. In dit scenario is er geen fysiek festival mogelijk
en zal gekeken worden naar activiteiten waar mensen thuis aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan de
editie van 2020 ‘4 TT Festival in eigen tuin’. Tijdens het TT Festival is de Stichting TT Week Assen de
enige die een vergunning kan aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte van het
centrum van Assen. Voor alle activiteiten die tijdens het TT Festival in de openbare ruimte plaatsvinden,
dient dus een vergunning verleend te zijn aan de Stichting TT Week Assen.
Voor alle terrasvergunningen van de horeca inrichtingen in het centrum van Assen geldt dat de week van
het TT Festival is uitgezonderd op de vergunning. In die week mag de horeca inrichting geen terras
plaatsen, tenzij er bij de Stichting TT Week Assen een aanvraag is ingediend voor terras of andere
activiteiten en hiervoor middels een overeenkomst toestemming is verleend. De afspraken die in 2021
gemaakt worden, zullen afhankelijk zijn van het gekozen scenario.

Overeenkomst

Alle horeca inrichtingen die tijdens het TT Festival activiteiten buiten de inrichting (zoals terras,
tapwagen, live muziek, geluidsdragers) willen ontplooien dienen dit aan te vragen bij de Stichting TT
Week Assen. Indien hiervoor toestemming wordt verleend door de Stichting TT Week Assen, wordt een
overeenkomst afgesloten. De afspraken die in de overeenkomst worden opgenomen, worden door de
Stichting TT Week Assen meegenomen in de vergunningaanvraag. Alleen indien door de gemeente Assen
een vergunning is verleend voor de aangevraagde activiteiten, kunnen deze plaatsvinden. Indien de horeca
inrichting zich niet aan de afspraken conform de overeenkomst houdt, wordt de vergunning ingetrokken
en kunnen de aangevraagde activiteiten geen doorgang vinden.
Openbare orde en veiligheid

Het kan zijn dat in het kader van openbare orde en veiligheid verzocht wordt de activiteiten, waarvoor
een vergunning is verleend, te staken. Hieraan dient te allen tijde gehoor te worden gegeven. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat het terras eerder moet worden weggehaald, dan overeengekomen met de
Stichting TT Week Assen. Dit op last van de gemeente of de politie. De horeca inrichting is altijd
verplicht aan dit verzoek te voldoen.
Aansprakelijkheid

De Stichting TT Week Assen is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies dat wordt geleden wanneer
de gemeente Assen geen vergunning verleent of wanneer de activiteiten onverhoopt (deels) gestaakt
moeten worden. Tevens kan de Stichting TT Week Assen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden
schade tijdens het uitvoeren van de activiteiten.
Raamverkoop

Conform het beleid van de gemeente Assen is raamverkoop niet toegestaan.
Terrassen

Het terras mag alleen geplaatst worden conform de Overeenkomst activiteiten buiten de inrichting TT
Festival 2021. Het aanbrengen van extra overkapping, partytenten etc. is niet toegestaan.
Het kan zijn dat in verband met doorstroming, de Stichting TT Week Assen aanvullende eisen stelt met
betrekking tot de eindtijd waarop het terras geplaatst mag worden. Tevens kan de Stichting TT Week
Assen op basis van openbare orde en veiligheid gedurende het TT Festival besluiten dat het terras moet
worden opgeruimd. Hieraan dient te allen tijde gehoor te worden gegeven.
Terrasschotten en plantenbakken moeten vanaf donderdag 24 juni 18.00 uur tot en met zondag 27 juni
06.00 uur verwijderd zijn. Dit i.v.m. de openbare orde en veiligheid.
Taptafel of tapwagen

De taptafel of tapwagen mag alleen geplaatst worden conform de Overeenkomst activiteiten buiten de

inrichting TT Festival 2021.
Hiervoor gelden de volgende openingstijden:
Donderdag 24 juni 18.00 uur – 2.30 uur
Vrijdag 25 juni 18.00 uur – 3.30 uur
Zaterdag 26 juni 18.00 uur – 3.30 uur
Zondag 27 juni 15.00 uur – 24.00 uur

Opbouw mag plaatsvinden vanaf 16.00 uur (do t/m za).
Geluidsdragers

Geluidsdragers in de inrichting mogen niet zodanig zijn opgesteld dat zij dienen ter vermaak van het
publiek op het terras en de onmiddellijke omgeving. Muziek in de inrichting is dus enkel naar binnen
gericht.
Geluidsdragers buiten de inrichting mogen alleen geplaatst worden conform de Overeenkomst activiteiten
buiten de inrichting TT Festival 2021. Geluidsdragers dienen aan of tegen de buitengevel te worden
geplaatst en niet hoger te worden bevestigd dan - gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van
de geluidsdrager - twee meter. De geluidsdragers zelf mogen niet langer zijn dan 0,75 meter. Maximaal
twee geluidsdragers zijn toegestaan en deze mogen niet gestapeld worden. De geluidsdragers moeten
recht naar voren of schuin naar beneden worden gericht. Geluidsdragers mogen maximaal 110db
bronvermogen hebben en 82 db op 25 meter. Ook mag de geluidsdrager in de tapwagen worden
bevestigd, mits aangevraagd en hiervoor toestemming verleend in de Overeenkomst activiteiten buiten de
inrichting TT Festival 2021. Omdat het een binnenstad betreft, wordt verzocht te allen tijde rekening te
houden met de omgeving. Het TT Festival kan alleen maar bestaan door draagvlak van de samenleving.
De geluidsdragers mogen geluid ten gehore brengen op de volgende tijden:
Donderdag 24 juni
18.00 uur – 02.00 uur
Vrijdag 25 juni
18.00 uur – 03.00 uur
Zaterdag 26 juni
18.00 uur – 03.00 uur
Zondag 27 juni
15.00 uur – 23.00 uur
Live muziek

Live muziek buiten de inrichting mag alleen plaatsvinden conform de Overeenkomst activiteiten buiten de
inrichting TT Festival 2021. Live muziek dient geplaatst te worden op het terras of direct voor de
inrichting en dient alleen ter vermaak van de bezoekers op het terras of in de nabije omgeving van de
inrichting. Voor de geluidsdragers waarmee de live muziek ten gehore wordt gebracht, gelden dezelfde
voorwaarden als hierboven gesteld.
Glas en blik en NIX18

Verkoop van dranken in glas, pedflesjes en/of blik is tijdens het TT Festival verboden en dient te worden
uitgeschonken in een plastic beker. De Stichting TT Week Assen verplicht de horeca ondernemer om
vanuit milieu-overwegingen, drank te schenken in 1 type plastic beker. En uiteraard geldt tijdens het TT
Festival ook NIX18, wat betekent dat er geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
Overtreding hiervan wordt bestraft door de gemeente Assen. Daarnaast kan de vergunning voor de
afgesproken activiteiten tijdens het TT Festival worden ingetrokken.
Lachgas

Verkoop van lachgas is op geen enkele wijze op het festivalterrein toegestaan.

