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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In deze raadsinformatiebrief wordt er een toelichting gegeven op de punten van de motie van 
Leefbaar Albrandswaard. Het onderwerp van deze motie is evenementen in Albrandswaard met een 
focus op koningsdag.  
 
TOELICHTING 
De motie bestaat uit drie punten. Hieronder de toelichting per punt:  
1. In de motie wordt het college opgeroepen om inzichtelijk te maken voor Albrandswaardse 
ondernemingen en verenigingen wat de mogelijkheden zijn om in Albrandswaard als lokale 
ondernemer of vereniging een festiviteit te organiseren op Koningsdag en dit aan de partijen te 
communiceren. 
De mogelijkheden worden als volgt inzichtelijk gemaakt: 
- Op de website van de gemeente Albrandswaard, onder het kopje ‘Evenement organiseren’. 
- Handboek evenement, een bundeling van regels en richtlijnen.  
 - Eén keer per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden om alle organisatoren en geïnteresseerden 
op de hoogte te houden over de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden. 
- De evenementen coördinatoren fungeren als eerste aanspreekpunt, met hen worden verschillende 
gesprekken gevoerd om de eerste ideeën en de mogelijkheden te bespreken. 
- Albrandswaard in beweging, onder het motto maatschappelijk verantwoord verenigen worden de 
mogelijkheden toegelicht. 
 
2. In de motie wordt ook opgeroepen om te evalueren hoe de huidige werkwijze (contract met één 
vergunninghouder) wordt ervaren in Albrandswaard. 
De werkwijze met de vergunninghouder wordt jaarlijks geëvalueerd. Tot op heden is er wederzijdse 
tevredenheid over de organisatie van Koningsnacht en -dag bij het kasteel van Rhoon. De 
evaluatiepunten van voorgaande jaren worden serieus opgepakt . Ze richten zich onder meer op  het 
beperken van overlast en het bevorderen van een veilige en plezierige sfeer voor de bezoekers van 
het evenement. 
 
De evaluatie met de Albrandswaardse inwoners  (over de huidige werkwijze) wordt in het tweede 
kwartaal van 2019 opgepakt. We verzamelen de reacties met  een  enquête  rond de periode van 



Koningsdag in de drie dorpskernen en via social media. 
We willen u voor de zomer 2019 op de hoogte brengen van de resultaten van dit onderzoek. 
 
3. Tot slot wordt er in de motie gevraagd naar een voorstel met het beleid voor de activiteiten 
rondom Koningsdag voor 2019 en verder, waarbij de financiële consequenties worden weergegeven.  
Een belangrijk aandachtspunt  bij deze vraag  is dat de veiligheidsregio in oktober 2018 een overzicht 
heeft ontvangen van de B- en C-evenementen voor het jaar 2019. Hierin is de aanvraag van 
Koningsnacht en -dag bij het Kasteel (lees: B-evenement) ook gemeld. De hulpverleningsdiensten 
analyseren de aanvragen voor de hele regio een jaar van tevoren op de punten: spreiding, 
samenloop en capaciteit. Op deze wijze stellen de hulpverleningsdiensten de planning en  inzet van 
hun capaciteit vast. Hiermee is, voor zowel organisatoren als publiek, een groot belang gemoeid: het 
zoveel mogelijk waarborgen van een veilig en ordelijk verloop van alle evenementen. De aanvragen 
voor  B- en C-evenementen die na oktober 2018, het vaststellingsmoment van de geplande inzet,  
binnenkomen maken grote kans te worden afgewezen.  In het bijzonder voor Koningsdag 2019 zijn 
de hulpdiensten in de regio intussen al maximaal opgeschaald. Dit betekent dat een nieuwe aanvraag 
voor die dag niet meer kan worden ingewilligd. 
 
• B-evenementen hebben een gemiddeld risico en een verhoogde impact op de omgeving of 
gevolgen voor het verkeer.  
• C-evenementen hebben een hoog risico en een grote impact op de omgeving/regio of het 
verkeer.  
 
In het collegeprogramma is  het speerpunt opgenomen een visie voor evenementen te ontwikkelen. 
Onderdeel van dit speerpunt is het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden om meer 
evenementen mogelijk te maken. Daarnaast is het plan de behoefte te peilen voor een stichting 
evenementen in Albrandswaard. De raad kan de actuele voortgang van de aanpak van dit speerpunt 
volgen via Pepperflow. 
Op dit moment worden ook  de gesprekken gevoerd met Stichting Evenementen Albrandswaard  in 
het kader van een eventuele doorstart van de stichting.  
 
VERVOLG 
De raad wordt via de reguliere communicatiekanalen op de hoogte gebracht over de evenementen en 
de bijbehorende ontwikkelingen in Albrandswaard 
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de secretaris, de burgemeester, 
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