Voorwaarden organiseren plein / podium TT Festival 2020

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het beleid van de gemeente Assen.

Algemeen
Het TT Festival loopt van zaterdag 20 juni t/m zondag 28 juni 2020 en betreft alle activiteiten
die in de binnenstad van Assen in het kader van de TT worden georganiseerd. Tijdens het
TT Festival is de organisatie van het TT Festival - 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.
Het centrum van Assen wordt gedurende drie avonden, te weten donderdag 25 juni t/m
zaterdag 27 juni 2020 verdeeld in vermaakgebieden. De vermaakgebieden worden
aangeboden aan de (horeca)ondernemers in Assen. De ondernemers in Assen die een
vermaakgebied in bruikleen nemen, nemen deel aan de werkgroep TT Nachten. De
werkgroep TT Nachten organiseert onder aansturing van de Stichting TT Week Assen en
met inachtneming van onderstaande voorwaarden het muzikale programma voor donderdag
25 juni t/m zaterdag 27 juni 2020 .
1. Begripsomschrijvingen

-

-

Vermaakgebied: een samenhangend stuk grond (zie plattegrond) in de binnenstad
van Assen waar de volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:
o Live muziek.
o Schenken van zwak-alcoholische dranken.
o Het aanbieden van etenswaar.
o Ander vermaak waar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven (zoals
motorvermaak). Ten behoeve van het totaalconcept zijn er thema’s bepaald
per vermaakgebied (zie 3. vermaakgebieden). Kermisattracties en
merchandise zijn uitdrukkelijk niet toegestaan om zelf te (laten) exploiteren in
een vermaakgebied (tenzij dit een specifieke invulling van het vermaakgebied
is en als thema meegegeven).
Bruikleengever: de Stichting TT Week Assen.
Bruiklener: de ondernemer(s), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarmee
een bruikleenovereenkomst voor het vermaakgebied is afgesloten.
Werkgroep TT Nachten: Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de
bruikleengever en de bruikleners van de verschillende vermaakgebieden waarbij het
doel is om te komen tot algemene afstemming over de inrichting en programmering
van de TT Nachten. Aanwezigheid hierbij is verplicht.

2. Tijden muzikale programmering TT Festival
Vermaak tussen:
Donderdag 20.00 uur – 2.30 uur
Vrijdag
20.00 uur – 3.30 uur
Zaterdag
20.00 uur – 3.30 uur
Ivm het crowdmanagement wordt in de werkgroep TT Nachten een evenwichtige afbouw
gedurende de avond/nacht afgesproken. Dit kan betekenen dat in een aantal gebieden het
vermaak eerder zal stoppen dan in andere gebieden. De vermaakgebieden waarop vermaak
wordt aangeboden, verschillen per avond (zie 3. vermaakgebieden).
Food en beverage tussen:
Donderdag 18.00 uur – 3.00 uur
Vrijdag
18.00 uur – 4.00 uur
Zaterdag
18.00 uur – 4.00 uur
Opbouw kan plaatsvinden vanaf 16.00 uur.
3. Vermaakgebieden
Er zijn 10 vermaakgebieden. In onderstaand overzicht is per vermaakgebied aangegeven op
welke dagen vermaak dient plaats te vinden.
Vermaakgebied
1. Torenlaan
2. Koopmansplein
3. Brink
4. Brinkstraat
5. Doevenkamp
6. Jan Fabriciusstraat
7. Oostersingel
8. Kerkplein
9. Markt
10. Weiersstraat

Thema
Merchansdise markt
Feest
Van eigen bodem / NL
Feest
Dance
Rock
House
Jaren 80/90
Blues zo Dirty Boulevard
Motorvermaak

Donderdag
X
X
X
X

X

Vrijdag
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Zaterdag
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Zondag

X

4. Inschrijfprocedure vermaakgebied
Alle horecaondernemers worden mondeling of schriftelijk geïnformeerd over de inrichting van
de binnenstad en de eventuele thema’s voor de vermaakgebieden voor het komende jaar.
De vermaakgebieden die nog niet in bruikleen zijn gesteld, worden via de website
aangeboden. Horecaondernemers die een vermaakgebied willen organiseren, kunnen dit via
het inscrhijfformulier op de website aangeven. De ondernemer dient vermogend te zijn om
aan de programmeringseisen te kunnen voldoen. Het plan wordt getoetst op vermogendheid,
programmering, productie en bijdrage aan het totale TT Festival. Door de Stichting TT Week
Assen wordt een gesprek gevoerd met de inschrijvers en op basis van het gesprek en het
plan een keuze gemaakt. Met de ondernemer (bruiklener) wordt een bruikleenovereenkomst
afgesloten, waarbij de voorwaarden zoals gesteld in dit document als bijlage worden
opgenomen.
5. Veiligheid
De bruikleengever stelt op basis van de programmering een veiligheidsplan op. Deze wordt
getoetst door de veiligheidsdiensten die hierover een advies aan de burgemeester zullen

geven. De bruikleengever zorgt voor de inzet van beveiliging,
verkeersregelaars en medische zorg. De vermaakgebieden staan via een
portofoonverbinding in contact met de
bruikleengever die zitting heeft in het Multidisciplinaire Samenwerkings Team
(MST). De bruiklener volgt te aller tijden de aanwijzingen en verzoeken uit het MST op. In het
MST zijn naast de bruikleengever vertegenwoordigd:

-

Brandweer
Politie
Gemeente
EHBO
Cameratoezicht
Beveiliging
Verkeersregelaars
Communicatie

Crowdmanagement
Door een juiste inrichting van het festivalgebied en de programmering kunnen de
publieksstromen en publieksdruk gemanaged worden. Indien de publieksdichtheid te groot
wordt, kunnen crowdcontrolmaatregelen genomen worden.
Het MST neemt besluiten mbt crowdcontrol en openbare orde en veiligheid. Deze besluiten
worden door de bruikleengever gecommuniceerd met de vermaakgebieden en door de
bruiklener te aller tijden opgevolgd.
Algemene richtlijnen crowdmanagement:

-

-

Er wordt uitgegaan van een publieksdichtheid van 70%. Deze wordt gedurende het
festival gemonitort in het MST. Indien de fysieke omstandigheden het toelaten dan is
een hogere publieksdichtheid toegestaan en worden geen crowdcontrolmaatregelen
ingezet.
De publieksroutes en vermaakgebieden zijn obstakelvrij.
Calamiteitenroutes zijn minimaal 3,5 meter breed en zijn obstakelvrij.
Door het wegnemen van zichtlijnen wordt doorloop gecreëerd (plaatsen van hekken,
tentjes etc).
Een doorstroomprobleem is niet altijd een veiligheidsprobleem. Dit wordt nadrukkelijk
gemonitort in het MST.
Spreiding van publieksdichtheid gebeurt door de programmering en indeling van het
festivalterrein.
Publiek wordt geïnformeerd door borden, TV schermen, de app, social media en
indien noodzakelijk via de microfoon op het podium.

Crowdcontrolmaatregelen (o.a.):

-

Boodschappen verstrekken via TV schermen, de app, social media of via de
microfoon op het podium.
Boodschappen verstrekken via de beveiligers en politie.
Muziek of overige activiteiten (tijdelijk) stilleggen of sterkte van de muziek verlagen.
Afsluiten van vermaakgebieden of doorlooproutes.
(Nood)verlichting aan.

6. Cameratoezicht
Gedurende het TT Festival is er cameratoezicht aanwezig. De camera’s worden door de
gemeente Assen in nauw overleg met de bruikleengever geplaatst. De bruikleengever stelt
hiervoor een cameraplan op. De beelden worden in het MST bekeken.
7. Verlichting
Gedurende het TT Festival draagt de bruikleengever er zorg voor dat de verlichting van het
festivalterrein, met uitzondering van verlichting bij en op het podium, wordt geplaatst op de
locaties aangegeven in een vooraf opgesteld verlichtingsplan.
8. Facilitair
De bruikleengever zorgt voor het ophangen van borden en signing, de inrichting van (free &)
safe parking (voor motoren en fietsen), toiletten, het plaatsen van afvalcontainers en
reiniging van de stad (door de gemeente).
De bruiklener draagt zorg voor een juist gebruik van de facilitaire zaken binnen het
vermaakgebied. De bruiklener ziet er op toe dat het vermaakgebied schoon is en afval wordt
weggegooid in de daarvoor beschikbare containers.
9. Hekken
De bruikleengever zorgt voor het plaatsen van de hekken. De hekken worden conform
inrichtingstekening en draaiboek geplaatst en na het festival verwijderd.
Indien de bruiklener meer hekken wenst dan op de tekening zijn aangegeven, is hij zelf
verantwoordelijk voor inhuur en zijn de kosten voor rekening van de bruiklener.
10. Stroomvoorziening
De bruiklener geeft de benodigde stroombehoefte voor het vermaakgebied door aan de
bruikleengever. De bruikleengever beoordeelt de stroomaanvraag (max 32A per foodpunt en
per carrousel 220/16A). Na overeenstemming over de aanvraag maakt de bruikleengever
een stroomplan waarin de stroombehoefte is opgenomen. De bruikleengever levert
middels aggregaten en vaste stroompunten stroom bij: bierverkooppunten(carrousel),
foodpunten en 1 aansluitpunt per podium. De bruiklener is zelf verantwoordelijk voor het

aansluiten en de stroomverdeelkasten en kabels die daarvoor eventueel nodig
zijn. De bruikleengever zorgt ervoor dat een serviceplan gedurende het
festival is afgesloten met de leverancier. Het is niet mogelijk gebruik te maken
van de gemeentelijke stroomkasten, omdat die deel uitmaken van het totale
stroomplan.
11. Vermaak
De bruiklener is verantwoordelijk voor een podium en vermaak gedurende de festivaltijden.
Het vermaak past binnen het vastgestelde thema. De programmering alsmede de tijden
waarop wordt opgetreden, moeten passen binnen de totale programmering van het TT
Festival. Deze worden afgestemd met de werkgroep TT Nachten en e.e.a. kan pas worden
uitgevoerd na akkoord van de directeur-bestuurder Stichting TT Week Assen. Het vermaak is
gratis toegankelijk voor het publiek. De programmering moet uiterlijk 15 februari
voorafgaande aan het festival op hoofdlijnen bekend zijn en op 15 maart definitief.
12. Podium
Het podium dient geplaatst te worden conform de inrichtingstekening en aan een aantal
eisen voldoen:

-

-

-

Uitgevoerd met brandvertragend aankledingmateriaal/zeildoek. Een certificaat dient
aanwezig te zijn bij de bruiklener.
Voorzien van licht, geluid en stroom.
Voorzien van stroom middels aggregaten.
Voorzien van stagebarriers over de gehele lengte van het podium. Tussen de
stagebarriers en het podium dient minimaal 1 meter vrije werkruimte aanwezig te zijn,
waarlangs men ook backstage kan komen. Stagebarriers worden door bruikleengever
geleverd, bruiklener is verantwoordelijk voor het ‘in stand houden’ van de barriers.
Voorzien van minimaal 4 (2 x A/ 2 x B) brandblussers op het podium en 6 rondom de
podiumlocatie. Indien een brandblusser gebruikt is, dient binnen 15 minuten een
nieuwe geplaatst te kunnen worden. De bruiklener dient op de hoogte te zijn van de
locaties van deze handbrandblussers. De handbrandblussers dienen een inhoud te
hebben van minimaal 6 kg/liter, geschikt voor A, B en C branden of een
brandslanghaspel. De handbrandblussers moeten voldoen aan de algemene
voorschriften van de brandweer.
De constructietekening en het certificaat van het podium dienen vóór 15 maart
voorafgaande aan het festival door de bruiklener aangeleverd te worden.
Wat betreft het geluidsniveau: er dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te
worden met de directe leefomgeving. Hiermee dient bij de opstelling van de
geluidsboxen ed. rekening te worden gehouden.

13. Inrichting vermaakgebied
Het vermaakgebied wordt door de bruiklener ingericht conform de inrichtingstekening. Er
mogen geen extra obstakels geplaatst worden die niet op de inrichtingstekening staan. Voor
de hulpverleningsdiensten moeten wegen over de volle hoogte en breedte van 3,50 meter
altijd vrijgehouden worden. De nooduitgangen dienen ook vrijgehouden te worden en
volledig geopend te kunnen worden. Kabels en snoeren moeten, indien deze over de grond
cq vloer lopen, met goede plakstrips, rubbermatten o.i.d. worden vastgeplakt c.q. bevestigd,

zodanig dat struikelen en vallen wordt voorkomen. Eventuele aansluiting op
het waterleidings- en electriciteitsnet dient door de bruiklener zelf te worden
geregeld en is voor eigen rekening. Indien pennen de grond ingaan, dient een
klic-melding gedaan te worden, zie ook www.klic.nl.
Met de inrichting van het vermaakgebied mag niet eerder worden begonnen dan
afgesproken met de directeur-bestuurder Stichting TT Week Assen en vastgelegd in het
draaiboek. Ook de afbouw dient met directeur-bestuurder Stichting TT Week Assen te
worden afgestemd en vastgelegd in een draaiboek. Het draaiboek dient voor 15 maart
voorafgaand aan het festival te worden aangeleverd.
De omliggende ondernemers, omwonenden en het publiek mogen op generlei wijze onnodig
hinder of overlast ondervinden van de inrichting van het vermaakgebied. Ga tijdig in gesprek,
dat voorkomt eventuele irritaties en problemen. De horecaondernemers waarmee de
Stichting TT Week Assen afspraken hebben gemaakt (terras of andere activiteiten voor de
inrichting) en onderdeel zijn van de vergunningaanvraag dienen deze afspraken ongehinderd
te kunnen uitvoeren.
Een veilig verloop van de op- en afbouw is belangrijk. Denk hierbij aan:
- het gebied waar gewerkt wordt, afzetten en markeren;
- dragen van fluorescerende hesjes;
- ook leveranciers die werkzaamheden op het vermaakgebied uitvoeren, dienen veilig te
werken.
Tijdens de opbouw komen diverse controlerende instanties langs om te beoordelen of aan
de voorwaarden is voldaan. Eventuele tekortkomingen dienen voor de start van het
programma opgelost te worden.
De bruiklener is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de (gehuurde) eigendommen
op het vermaakgebied. Tevens dient de bruiklener voldoende verzekerd te zijn voor
aansprakelijkheid.
14. Biercarrousel/drankuitgiftepunt
De bruiklener is verantwoordelijk voor het plaatsen van de
biercarrousels/drankuitgiftepunten conform de inrichtingstekening. Er mag niet meer
geplaatst worden dan het aantal dat op de inrichtingstekening is vermeld. Voor het
verstrekken van zwak-alcoholische dranken vanuit de biercarrousel/drankuitgiftepunt dient
aan de eisen en voorschriften van artikel 35 Drank- en Horecawet te worden voldaan en voor
15 maart een ontheffing zijn aangevraagd. Verkoop van dranken in glas, flesjes en/of blik is
verboden. Indien plastic pedflesjes worden verkocht, dienen deze zonder dop uitgegeven te
worden. De bruikleengever verplicht de bruiklener om vanuit milieu-overwegingen, drank te
schenken in 1 type plastic beker. Uit de biercarrousel/drankuitgiftepunten mag geen muziek
ten gehore gebracht worden. In iedere carrousel dient een brandblusser aanwezig te zijn.
Verkoop van lachgas is op geen enkele wijze op het festivalterrein toegestaan.
15. Foodstandplaatsen
De foodstandplaatsen moeten conform de inrichtingstekening geplaatst worden en mogen
ook niet meer zijn dan het aantal dat op de inrichtingstekening is vermeld. Alle bepalingen
gesteld door de Voedsel en Waren Autoriteit, waaronder de regeling ‘Vaste of tijdelijke
gebruiksruimten’ dienen te worden nageleefd (zie www.vwa.nl). Er dient te worden voldaan
aan de algemene voorschriften van de Brandweer. Foodstandplaatsen waar gebakken of

gebraden wordt dienen minimaal 5 meter uit de gevel van een pand te worden
geplaatst, indien in het pand een sprinklerinstallatie aanwezig is, dient de
afstand 10 meter te bedragen. Vanuit milieu-overwegingen, kan m.b.t. het
gebruik van en de verkoop in verpakkings-/uitgiftemateriaal (disposables)
aanvullende voorwaarden worden opgelegd. Uit de foodstandplaats mag geen
muziek ten gehore gebracht worden. Verkoop van alcoholische dranken uit een
foodstandplaats is verboden. Verkoop van lachgas is op geen enkele wijze op het
festivalterrein toegestaan.
16. Communicatie en reclame
De communicatie over het festival is in handen van de bruikleengever. Er wordt hiertoe een
communicatieplan opgesteld. Deze wordt afgestemd met de bruikleners. Het festival wordt
als totaal festival gepromoot met aandacht voor de programmering op de verschillende
vermaakgebieden. In de communicatie wordt gebruik gemaakt van een logo en een huisstijl.
Citydressing op de vermaakgebieden dient te passen binnen het totale communicatieplan en
kan alleen na toestemming van de directeur-bestuurder Stichting TT Week Assen en met
inachtneming van de huisstijl en het logo.
17. Afstemming en overleg
De bruiklener is verplicht deel te nemen aan de bijeenkomsten voor de werkgroep TT
Nachten welke periodiek (4 p/j) worden gepland. Bij het opstellen van deze voorwaarden is
rekening gehouden met de aspecten van openbare orde en veiligheid. Dit laat onverlet dat bij
de vergunningverlening nog aanvullende voorwaarden kunnen worden opgelegd. De
bruiklener is verplicht deze voorwaarden na te komen.
18. Overzicht deadlines
Activiteit

Deadline

Verantwoordelijke

Opmerking

Opstellen communicatieplan

1 december

Bruikleengever

Aanleveren programma op hoofdlijnen

15 februari

Bruiklener

Aanleveren definitieve programmering

15 maart

Bruiklener

Aanleveren certificaat en
constructietekening podium
Aanvragen ontheffing artikel 35

15 maart

Bruiklener

Aftsemmen in de werkgroep TT
Nachten
Bespreken in de werkgroep TT
nachten, akkoord door directeurbestuurder Stichting TT Week
Assen
Per mail, daarna vaststellen in
de werkgroep TT Nachten
Per mail

15 maart

Bruiklener

Aanleveren draaiboeken

15 maart

Bruiklener

Aanleveren overzicht Food & Beverage

15 maart

Bruiklener

Hiervoor is een formulier
beschikbaar
Per mail, hiervoor is een format
beschikbaar
Per mail, hiervoor is een format
beschikbaar

