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Geachte heer Hissink, 

 

U heeft bij brief van 17 augustus 2014 schriftelijke vragen gesteld over het vergunningenbeleid voor evenementen. 

Dit betreft met name het tijdstip waarop organisatoren verzekerd zijn van een vergunning voor een te organiseren 

evenement. In de huidige procedure is dit in januari duidelijk. U schrijft dat voor vermelding op landelijke 

evenementenkalenders organisatoren zich vaak eerder moeten aanmelden. U geeft aan dat dit bij een evenement het 

afgelopen jaar problemen heeft gegeven. 

 

Hierna gaan wij in op de door u gestelde vragen. 

 

 Waarom kan er ruim van te voren, bv. een jaar, geen vergunning voor een te houden evenement worden 

aangevraagd? 

Jaarlijks worden vele verzoeken gedaan om een evenement te houden in de gemeente Zutphen. Om een en ander in 

goede banen te leiden op het gebied van het gebruik van de openbare ruimte, de belasting voor de omgeving en de 

inzetbaarheid van voldoende capaciteit op het gebied van de handhaving van de openbare orde en veiligheid is het 

van belang de verdeling van de evenementen over een seizoen te coördineren. Hiervoor is het instrument van de 

evenementenkalender in de vergunningenprocedure ingevoerd. Dit stelt ons in staat om op basis van het geheel aan 

verzoeken dat voor een bepaald seizoen wordt ingediend een weloverwogen afweging te maken of het evenement op 

de evenementenkalender geplaatst kan worden. Daarbij is het uitgangspunt dat verzoeken in principe gehonoreerd 

worden zoals aangevraagd, tenzij uit de beoordeling blijkt dat hiermee de gestelde maxima in het 

evenementenbeleid worden overschreden, de openbare orde en veiligheid niet kan worden gewaarborgd of de 

betreffende locatie door omstandigheden (bijvoorbeeld werkzaamheden) niet beschikbaar is. Een knelpunt kan zich 

ook voordoen als meerdere organisatoren een bepaalde locatie op dezelfde dag willen gebruiken.  

Indien blijkt dat een verzoek om een evenement te houden niet (volledig) kan worden ingewilligd, treden wij in 

overleg met de organisator om daarvoor een oplossing te vinden. Op deze wijze worden alle betrokken belangen bij 

de vaststelling van de evenementenkalender meegewogen. Dit is mogelijk omdat de verzoeken voor het komende 

jaar voor 1 november worden verzameld en gezamenlijk beoordeeld. 

 

Indien wij verzoeken zouden gaan afhandelen voorafgaande aan de evenementenkalenderprocedure, wordt de 

integraliteit van deze beoordeling doorbroken en kunnen wij de coördinerende functie niet meer waarmaken. Dit zou 

dan neerkomen op het principe van wie het eerst komt het eerst maalt. Dat leidt mogelijk tot zeer ongewenste 

uitkomsten en vergroot juist de onzekerheid voor organisatoren. Immers, een willekeurige organisator kan dan een 

datum claimen. 

 

 Bepaalde evenementen hebben volgens ons al een vaste datum. Klopt dit? 

Wij hebben geen toezeggingen gedaan aan evenementenorganisatoren dat hun evenement een vaste datum krijgt. De 

toewijzing van een datum op de evenementenkalender wordt gebaseerd op de aanmelding die organisatoren doen. 

Organisatoren van terugkerende evenementen kiezen daarbij vrijwel altijd voor dezelfde periode als voorgaande 

jaren. Wij houden bij het opstellen van de evenementenkalender hier ook rekening mee. Indien meer verzoeken 

worden gedaan, dan kunnen worden toegewezen, wordt een keuze gemaakt op basis van de volgende factoren: a. 

bevorderen van diversiteit in het evenementenaanbod; b. historie van het evenement; en c. de doelstellingen uit de 

strategische visie. Dat evenementen doorgaans op hetzelfde moment in het jaar plaatsvinden is dus historisch 

gegroeid. 

Het spreekt voor zich dat een uitzondering hierop gevormd wordt door evenementen die deel uitmaken van 

landelijke festiviteiten, zoals Koningsdag en de open monumentendagen. Een andere uitzondering waarvoor een 

vaste afspraak geldt betreft de kermis, waarvoor een vaste week in het jaar geldt. Dat betekent overigens niet dat 
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deze periode buiten discussie staat. Zo is een aantal jaren terug besloten de kermis een week te vervroegen vanwege 

het samenvallen met de open monumentendagen. 

 

 Vindt u vermelding op landelijke evenementenkalenders niet belangrijk voor de gemeente Zutphen? 

 Evenementen trekken over het algemeen veel publiek (Bokbierdag, Chocoladefestival, City Hanzeloop 

Zutphen, enz.) en dit lijkt ons goed voor de levendigheid in de stad en goed voor ondernemers en 

werkgelegenheid. Vindt u dit ook en kan er een aanpassing van het evenementenbeleid aan de raad 

voorgelegd worden om vermelding op landelijke evenementenkalenders wel mogelijk te maken? 

 In het coalitieakkoord staat dat u door een goede promotie van de stad de economische ontwikkeling en 

profilering wilt versterken. Vindt u dat landelijke promotie hierbij kan helpen? 

Wij zijn het met u eens dat het goed is voor de stad dat er evenementen zijn die een landelijke en/of regionale 

uitstraling hebben en dat deze goed bezocht worden. Landelijke promotie kan hierbij helpen. Een vorm daarvan kan 

vermelding op een landelijke evenementenkalender zijn. Welke media ingezet worden voor promotie van het 

evenement is aan de organisatoren. Op de  opmerking van de organisator van een enkel evenement na, waaraan u in 

uw brief refereert, hebben wij tot dusver van andere organisatoren geen opmerkingen gekregen dat het gevoerde 

beleid ten aanzien van de evenementenkalender voor problemen zorgt bij de promotie van het evenement of de 

vermelding op landelijke evenementenkalenders. Wel vinden wij het wenselijk om organisatoren, ook om praktische 

organisatorische redenen, eerder duidelijkheid te verschaffen over het opnemen van het evenement in de 

evenementenkalender. Om die reden hebben wij het tijdstip van aanmelden voor de evenementenkalender met een 

maand vervroegd. Dat betekent dat wij voor het eind van het jaar de conceptevenementenkalender kunnen 

vaststellen en organisatoren en andere betrokkenen hierover kunnen informeren. Een nieuwe wijziging van het 

evenementenbeleid staat nu niet gepland, maar wij gaan hierover graag met u in overleg in een forumbespreking. 

Overigens heeft ons college in april jl. opdracht verleend aan de heren Willem Geerken en Iwan Göbel om een 

stichting Stadsmarketing op te gaan richten. Daarbij is het voorstel gedaan om deze stichting zich te laten richten op 

de thema’s gastheerschap, evenementencoördinatie en stadspromotie.   

 

Is er over deze problematiek al eens met de binnenstadsmanager gesproken en hierover advies aan hem gevraagd? 

Zoals in het antwoord op de vorige vraag vermeld, zijn er bij ons van de zijde van evenementenorganisatoren, 

behoudens één uitzondering, geen signalen bekend dat het evenementenbeleid een belemmering vormt voor de 

promotie van evenementen. Voorafgaand aan de wijziging van het evenementenbeleid  heeft overleg plaatsgevonden 

met organisatoren van evenementen. Daarin is door hen niet aangegeven dat dit probleem speelt. Met de 

binnenstadmanager is dit onderwerp tot dusver niet besproken. Wij zullen dit alsnog doen. 

In het gesprek met de organisatoren over de wijziging van het evenementenbeleid werd overigens juist de 

opmerking gemaakt dat het nieuwe aanmeldtijdstip te vroeg kan liggen om nieuwe evenementen aan te kunnen 

melden. Aangezien voor de melding slechts een beperkt aantal gegevens wordt gevraagd en het voor alle betrokken 

partijen van belang is eerder te weten wanneer welk evenement wordt gehouden, hebben wij deze wijziging wel 

doorgevoerd. Overigens betekent dit niet dat wij geen ruimte geven aan initiatieven die na het vaststellen van de 

evenementenkalender worden gedaan. Indien binnen de kaders van het evenementenbeleid nog ruimte is werken wij 

in principe aan dergelijke verzoeken mee. Dit kan echter niet ten koste gaan van reeds toegewezen evenementen. 

 

Hoogachtend, 

 
Burgemeester en wethouders van Zutphen, 
 


