
Goedemorgen,

Onderstaand 
worden de 
technische vragen 

van mevr. Y. van Engelen, GroenLinks, beantwoord.

• In het raadsvoorstel staat dat we als gemeente meer moeten investeren in 
evenementen in het midden en topsegment. Moeten de kleine evenementen hier ruimte 
voor maken?
De evenementenpiramide kent een brede basis aan kleinere lokale evenementen, gericht 
op een goede mix en spreiding in tijd, plaats en doelgroepen. Zij zijn belangrijk  voor de 
sociale cohesie en saamhorigheid in onze stad. Wij vinden het belangrijk dat er voor alle 
inwoners van Dordrecht evenementaanbod is, of het nu om sport, muziek, kunst, food of 
cultuur gaat. De evenementen in het midden en topsegment hebben een andere functie. 
Het zijn evenementen die beeldvormend zijn voor de stad Dordrecht en het imago van de 
stad moeten uitdragen, zowel regionaal als landelijk. 
Gezien de verschillende doelen is het van belang dat zowel de basis met de lokale 
evenementen als het midden- en topsegment goed (inhoudelijk en in aantal) zijn bezet.
Uitgangspunt is daarbij dat de ontwikkeling van het midden en topsegment niet ten koste 
gaat van de kleinere evenementen.
Mochten hier toch keuzes in moeten worden gemaakt dan zullen we de raad scenario's 
voorleggen.

• De gemeente stelt dat organisatoren weinig kennis hebben van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Welke rol kan de gemeente spelen in het overbrengen van 
deze kennis naar de organisatoren?
In de startnotitie staat aangegeven dat we onderzoeken hoe het ophalen en delen van 
nieuwe informatie en verbreden van het kennisniveau tot een gezamenlijk doel kan 
worden gemaakt. In diverse gesprekken met stakeholders zijn een aantal mogelijkheden 
naar voren gebracht. Hierbij valt te denken aan onder andere een digitaal platform, waar 
kennis van de lokale werkwijze, een vertaling van de landelijke wetgeving, maar ook 
'kennisdocumenten' van organisatoren zelf op te vinden zijn, maar ook brainstormsessies 
onderling, met de lokale adviesdiensten of in aanwezigheid van een 'specialist'. Het 
organisatorenplatform kan hierbij de wensen en behoeften aandragen. De gemeente kan 
hierin samen met het Evenementenbureau van Dordrecht Marketing & Partners 
faciliterend optreden.
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