
Bijlage 3 Diverse evenement gerelateerde ontwikkelingen  

 

Uitgangspunten voor Evenementenbeleid Dordrecht 

Om de aantrekkelijkheid van Dordrecht als evenementenstad te vergroten, zijn er  uitgangspunten 
opgesteld. Deze uitgangspunten blijven de basis ook van de aanvullingen van het 
evenementenbeleid.   

 

We hanteren onderstaande uitgangspunten voor het evenementenbeleid.  

1. Coalitieakkoord 2018-2022.   
We houden vast aan een rijk cultuuraanbod en willen onze hoge positie in de ranglijst 
van evenementensteden behouden. We voeren een vernieuwend evenementenbeleid 
en bieden ruimte voor experiment en nieuwe evenementen, waarbij we jonge 
Dordtenaren betrekken om met nieuwe ideeën de stad een ‘hipper’ imago te geven. 
Immers, als je meer jongeren en gezinnen in de stad wilt vasthouden of aantrekken, dan 
moet je hen ook wat te bieden hebben. Dordrecht zet in op groei van het inwoneraantal en 
wil jongeren en gezinnen aan de stad verbinden. Daarvoor benutten en versterken we de al 
aanwezige kwaliteiten van de stad, zoals ons levendige historische stadshart, onze 
prachtige polders, grote parken en onze ligging aan de rivieren.  

Balans zoeken tussen schaal van de stad (belang van de bezoekers) en schaal van de 
omgeving (ervaren van overlast). 

2. Bredere kijk op evenementen in Dordrecht blijvend gewenst.  
Zijn er voor alle doelgroepen evenementen mogelijk en – locaties aanwezig en waar liggen 
mogelijkheden?  
De groeiambitie van Dordrecht zorgt al op korte termijn voor minder mogelijkheden voor 
evenementen in de openbare ruimte. Het ruime aanbod buitenruimte met brede scope 
bekijken.   
Openbare buitenruimte in optimale conditie houden voor bestaande en nieuwe 
evenementen. 
Maak onderscheid tussen de historische binnenstad, het centrum en de stad in brede zin.1  
 

3. Balans levendigheid en leefbaarheid nog meer verbeteren door (beleids-)regels 
gemakkelijker toegankelijk te maken. 
 

4. Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de Levendige binnenstad, een 
belangrijk speerpunt van de gemeente Dordrecht. 
 

5. De (in-)directe economische spin-off van evenementen is belangrijk voor de stad.  
 

6. Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en het imago van 
Dordrecht. Het is onze ambitie om een hoge positie in de ranglijst van evenementensteden 
te behouden. 

 

Tijdslijn 

1999  "Festival- en evenementenbeleid Dordrecht" 

2004 Bestaand evenementenbeleid geëvalueerd; kern van het beleid blijft intact.  
 In de aanvulling volgt dat de gemeente incidenteel opdrachtgever kan zijn.  

2005 Aanvullend budget beschikbaar voor een internationaal evenement dat als opmaat kan 
dienen om als evenementenstad in 2010 op de internationale kalender te staan.  

                                                           
1 Net als in omliggende landen zouden we graag meer onderscheid willen maken tussen de (historische) 
binnenstad, het centrum (Spuiboulevard eo, Energieplein eo, stationsomgeving, etc.) en de stad Dordrecht. In 
de visie Statenplein willen we dit idee meer uitwerken.   



2008 Nieuwe nota "Het blijft feest. Festival- en evenementenbeleid Dordrecht 2008".  
 
Na een evaluatie, 2007, van het evenementenbeleid (versies 1999 en 2004) besluit dat het 
vigerende evenementenbeleid blijft gelden.  
Er wordt een aantal aandachtspunten toegevoegd gericht op economische doelstellingen, 
- evenementen trekken extra bezoekers naar de stad 
- evenementen zorgen voor een economische spin-off 
- evenementen dragen bij aan naamsbekendheid en het gewenste imago van Dordrecht 
 
sociaal-maatschappelijke doelstellingen, 
- inzetten op zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige evenementen  
- er is een goede mix naar soort en doelgroep 
- evenwichtige mix naar plaats en tijd 

nevendoelstellingen 
 - samenwerking stimulerend evenementenklimaat 
 - evenementen hebben aandacht voor mensen met een fysieke beperking 

2012 "Nadere regels voor evenementensubsidies 2012"  
In de Algemene Subsidieverordening Dordrecht staan onder meer de spelregels voor een 
subsidieaanvraag en –verstrekking en beoordelingscriteria vastgelegd.  
Het gaat om een aanvulling van het evenementenbeleid; er wordt meer basis geboden aan 
de beoordelingscriteria van evenementen, zoals onder andere bezoekersaantallen, 
economische spin-off,etc.  

2013 "Special events Dordrecht" Herijking van het evenementenbeleid Dordrecht in navolging op 
Agenda voor de stad en de eerder vastgestelde subsidieregeling Evenementen.  
Voortzetting evenementenbeleid met nieuwe accenten zoals onder andere :  
- beoordeling en advisering over subsidieaanvragen via een externe adviescommissie;  
- gemeenterol verschuift van 'hoofdfinancier' naar 'mede mogelijk maker';  
- afwegingskader aanpassen om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen; 
- afspraken naar aanleiding van landelijke regels op gebied van veiligheid, etc.  

 

Diverse evenement gerelateerde ontwikkelingen 

Parkeren bij grote evenementen 
Parkeren bij grote evenementen vond tot op heden plaats op de middenstip van Businesspark 
Amstelwijck. We moeten ons erop voorbereiden dat dit in de nabije toekomst niet meer mogelijk is 
in verband met de komst van een of meer bedrijven naar de middenstip.  
De Makro op Dordtse Kil III heeft aangeboden om gebruik te maken van een groot deel van hun 
parkeerterrein tijdens grote evenementen. Tevens wordt bekeken wordt of het mogelijk is om in de 
omgeving extra parkeerplaatsen te realiseren, bijvoorbeeld langs de Aquamarijnweg en 
Toermalijnring (eenrichtingsverkeer creëren). Hiermee is een werkbaar alternatief voor het 
parkeren gevonden.  

Locatieprofielen  
De organisatie van een evenement brengt veel werk met zich mee en vergt heel wat van 
organisatoren. Die organisatoren bestaan bovendien vaak voor een groot deel vrijwilligers. Er is in 
Dordrecht daarom traditioneel veel aandacht voor ondersteuning van organisatoren, waaronder de 
begeleiding door het Evenementenbureau (onderdeel Dordrecht Marketing). Ook communicatie en 
overleg met bewoners krijgen veel aandacht. Dordrecht onderscheidt zich al jaren door aan beide 
elementen meer aandacht te besteden dan andere steden. Er wordt gewerkt aan de 
vereenvoudiging en verdere stroomlijning van het vergunningentraject. Een nieuw instrument 
daarbij is het opstellen van zogenaamde locatieprofielen. Deze geven locatiegebonden en 
inhoudelijke informatie, randvoorwaarden en richtlijnen voor specifieke evenementenlocaties, 
waaronder wat is vastgesteld in beleidsregels. Een locatieprofiel is een informatief document, dat 
gebruikt kan worden door organisatoren en betrokkenen voor de organisatie van een evenement; 
het is tevens informatief voor andere geïnteresseerden zoals omwonenden. Het draagt er ook aan 
bij dat in het vergunningsproces betrokkenen actuele en volledige informatie hebben. Op 1 oktober 



2020 zijn de eerste negen -de belangrijkste- locatieprofielen gereed. Overige locatieprofielen 
worden daarna opgesteld. 

Terrassenbeleid en handhavingsbeleid vernieuwd 
Dordrecht is een levendige stad, met een ruim aanbod aan horeca en horecaterrassen. 
Horecaterrassen hebben een belangrijke functie in een levendige stad: zij brengen sfeer en  
gezelligheid met zich mee. Waar mogelijk biedt Dordrecht ondernemers daarom de mogelijkheid 
om in de openbare ruimte een terras bij hun (horeca-)inrichting te kunnen exploiteren. Dat heeft 
geleid tot een toename van het beslag dat gelegd wordt op de openbare ruimte. De openbare 
ruimte is schaars. In het terrassenbeleid wordt de afweging gemaakt tussen terrassen en 
evenementen. Om een evenement mogelijk te maken is het (tijdelijk) opruimen/verwijderen van 
een terras soms gewenst, zoals voor een opvanglocatie van The Passion op het Scheffersplein of 
het podium van Big Rivers op het Statenplein en de Kerstmarkt in de binnenstad. 
 
Ontwikkelingen evenementenlocaties  
Zoals hierboven reeds geschetst, mag vrijwel overal in de openbare buitenruimte een evenement 
worden georganiseerd. Ook in de toekomst blijft dat de nadrukkelijke wens. Ook als we een 
permanent evenemententerrein gaan ontwikkelen. Beide is wenselijk en mogelijk in onze stad waar 
zo veel evenementen worden georganiseerd. Het draagt bij aan de doelstelling om 
evenementenstad te zijn en te blijven vanwege de belangrijke functies die evenementen voor een 
stad hebben. Dat betekent dat we een aantal locaties nog eens onder de loep nemen en gezien de 
nieuwe ontwikkelingen er ook nieuwe locaties in beeld komen. Denk aan het Leerpark, Energieplein 
en gezondheidspark waar kleine evenementen wellicht de levendigheid kunnen vergroten. We 
zullen daar in de komende tijd nader naar kijken. Voor nu is hier nog geen besluitvorming nodig.  

Wantijpark 
Het Wantijpark heeft last van een natte ondergrond en als het regent gelijktijdig met een 
evenement, wordt de grasmat enorm beschadigd. In overleg met de evenementenorganisatoren 
wordt de ondergrond hersteld voor de toekomst.  

Energieplein 
Het Energieplein wordt actief gebruikt als wijkplein, waar veel jongeren uit de wijk skaten en 
voetballen. Het plein wordt incidenteel door de gebruikers van het Energiehuis als 
evenementenplein gebruikt. Er zijn wensen voor een beter gebruik van dit plein. Door het meer bij 
de binnenstad te betrekken, door een verbeterde verbinding aan te brengen tussen Energiehuis 
(cultuur) en plein en tussen Stadswerven en de binnenstad, en vooral door meer gebruik te maken 
van het water en de trappen in relatie tot het plein. Het Energieplein en omgeving is op dit moment 
wat saai. Weinig organisatoren zijn gecharmeerd van het plein, terwijl het juist de verbinding met 
het water kan geven. De intentie is er om de locatie bij de trappen meer te gebruiken voor 
maritieme evenementen, zoals Dordt in Stoom, Flow, Optimist on Tour, e.d. Er wordt bekeken of 
het plein op eenvoudige wijze getransformeerd kan worden. Waarbij het de wijkfunctie blijft 
behouden en toch beter aangesloten kan worden op alle mooie elementen van stad en omgeving. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kosten voor deze transformatie laag blijven.  

Grote Markt  
De huidige Grote Markt heeft, na het vertrek van de weekmarkt, voornamelijk een parkeerfunctie. 
In mei 2020 hebben wij u geïnformeerd dat wij door middel van een varianten- en 
haalbaarheidsstudie laten onderzoeken of deze plek een nieuwe betekenis kan krijgen in de 
ontwikkeling van de binnenstad.  

Dordrecht is een stad met van oorsprong relatief weinig pleinen. We zijn echter wel een levendige 
stad met veel activiteiten en evenementen. Niet voor alle wensen kunnen we nu ruimte vinden in 
de stad. Voor de Grote Markt willen we dan ook onderzoeken of het plein een functie kan krijgen 
als evenementenplein. Als er geen evenementen plaatsvinden moet het plein een aantrekkelijke 
openbare ruimte vormen voor bewoners en bezoekers van de stad. 

Statenplein  
In de raadscommissie is aandacht gevraagd voor het gebruik van het Statenplein op de niet-
marktdagen. Dit is aanleiding om te gaan werken aan een visie op het plein, waarbij de belangen 
van de ambulante handel, de horeca, de evenementen, het vastgoed, de detailhandel en de 



bewoners tegen elkaar afgewogen wordt, zodat ook dit plein een volwaardige rol kan spelen bij de 
levendigheid van de stad. In deze visie kijken we breed naar gebruik, gebruikers en 
mogelijkheden. Er wordt op dit moment aan de visie gewerkt.  

Thematische of nostalgische kermis  
Tijdens de zoekactie naar een nieuwe locatie voor de Zomerkermis is de suggestie gedaan voor een 
nostalgische kermis in de binnenstad. De kermisbonden zijn enthousiast maar zien het als 
aanvullend en niet als vervanging van de Zomerkermis. De komende tijd wordt dit idee nader 
uitgewerkt.  

 


