
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
3 februari 2020

Zaaknummer:
128350

Onderwerp:
Evenementenbeleid 2020-2023

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 december 2019;

BESLUIT:
1. Het “Evenementenbeleid Albrandswaard 2020-2023” vast te stellen

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 3 februari 2020.



Voorstel

Onderwerp: 
Evenementenbeleid 2020-2023

College van burgemeester 
en wethouders 
10 december 2019

Zaaknummer
128350
 

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
r.v.vliet@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. Het “Evenementenbeleid Albrandswaard 2020-2023” vast te stellen

Voorstel
Inleiding
Er vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats in Albrandswaard, denk bijvoorbeeld aan de 
Koningsdag, Historische Landbouwdag of de Wielerronde. De laatste jaren zien we een stijging in het 
aantal evenementen in Albrandswaard. Een positieve ontwikkeling, omdat evenementen de 
leefbaarheid in het dorp vergroten, bijdragen aan de sociale cohesie en zorgen voor ontspanning en 
recreatie. Daarnaast komen er steeds meer voorwaarden om een evenement te organiseren. Met dit 
beleidsdocument bieden we richtinggevend kaders voor initiatiefnemers en voor professionals.

Beoogd effect
Met het opstellen van het Evenementenbeleid 2020-2023 zorgen we ervoor dat er duidelijke kaders 
zijn voor evenementen in Albrandswaard en sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen. Daarnaast 
geeft dit beleidsdocument richting aan vier uitgelichte ambities:

● Het behoud van volksfeesten/ traditionele Albrandswaardse evenementen;

● Het gebruik van evenementenlocaties met oog voor belang omwonenden;

● Meer samenwerking tussen de culturele verenigingen en evenementen;

● Meer oog voor duurzaamheid tijdens evenementen.

Argumenten
1.1Met het vaststellen van het Evenementenbeleid Albrandswaard 2020-2023 wordt voldaan aan de 
uitwerking van de visie van het college.

De visie van het huidige college is te zorgen voor een samenhangend en aantrekkelijk 
evenementenaanbod voor Albrandswaard. De gemeente wil graag een evenementvriendelijke 
uitstraling,  aansluitend bij de behoeften en wensen van organisatoren en Albrandswaardse inwoners 
en bezoekers.

1.2 Betrokkenen zijn met dit beleidsstuk beter geïnformeerd.
Zowel inwoners als professionals kunnen in dit beleidsstuk meer informatie vinden over het hele 
proces rondom evenementen.



1.3 Aansluiting met handboek regels en richtlijnen
Vorig jaar zijn de wettelijke kaders en de richtlijnen met betrekking tot het organiseren van 
evenementen samengevat in het handboek regels en richtlijnen. Het evenementenbeleid is een 
leidraad  en biedt een richtinggevend kader.

Overleg gevoerd met
 

-Vertegenwoordigers van de afdeling vergunningverlening;

- Bestuursleden evenementencommissie Albrandswaard;
- Inwoners tijdens de BuurTent op 28 juni 2019;
- Organisatoren tijdens bijeenkomst ‘evenement organiseren’ op 15 mei 2019;
- Inwoners tijdens koffiekarbijeenkomst ‘college on tour’ in het teken van het evenementenbeleid op 10 
juli 2019.

Kanttekeningen
1.1 De evenementenwereld kent een dynamisch karakter, want de sector ontwikkelt en verandert snel. 
Het is daarom van belang om de trends  en ontwikkelingen in de gaten te houden die invloed hebben 
op evenementen en niet binnen dit beleid vallen.

Uitvoering/vervolgstappen
Vanaf 2020 wordt uitvoering gegeven aan de vier ambities uit dit evenementenbeleid. Er vindt een 
tussentijdse evaluatie plaats in 2021 en een eindevaluatie in 2023. 

Het beleid wordt geactualiseerd voor het jaar 2024-2027. Zoals hierboven beschreven vindt er ook 
een tussen en eindevaluatie plaats.
 

Financiële informatie
Past binnen de beschikbare middelen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het evenementenbeleid Albrandswaard 2020-2023 wordt gepubliceerd op Overheid.nl. 

De evenementenorganisatoren worden op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid. De 
bekendmaking van het evenementenbeleid vindt middels verschillende communicatiekanalen plaats. 
Voorbeelden hiervan zijn de Schakel, de digitale nieuwsbrief, Twitter en Facebook.  

Het beleid wordt de komende jaren gemonitord met de organisatoren van evenementen. 
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