
Inhoudelijk voorstel 
voor consultatie van
de gemeenteraad 

over 'Actualiseren Ambities, doelen en beleid voor evenementen in Dordrecht' op 7 maart 
2023.

 Filmpje (3 minuten) https://youtu.be/OUb3XH0Y9Sk

 Inleiding en introductie: Maarten Burggraaf (5 minuten)

 Voorstelronde (5 minuten)

 Presentatie en gesprekleider: Lex Kruijver (Respons) (10 minuten)
 Link naar powerpoint: https://we.tl/t-dffge9MRuf

PowerPoint 
- Korte terugkoppeling van gelopen proces
- Presentatie landelijke ontwikkelingen
- Presentatie resultaten benchmark onder 5 steden: Rotterdam, Eindhoven, 
   Den Bosch, Leiden en Zwolle 
- Toelichting evaluatie huidig Evenementenbeleid
- Resultaten enquêtes en stakeholdergesprekken

 Rondetafelgesprek (60 minuten)
We gaan in gesprek met de raad over de huidige ontwikkelingen in de 
evenementensector en wat dat betekent voor het Dordtse evenementenlandschap 

Stellingen

Onderwerp 1: Balans levendigheid en leefbaarheid (20 minuten)
De maatschappelijke acceptatie van evenementen staat al een tijdje onder druk. Het 
‘nimby’-principe (not in my backyard) doet zich steeds vaker gelden. Inwoners vinden 
evenementen leuk, zo lang het maar niet in hun achtertuin is. 

Stelling 1: Evenementen zorgen voor reuring en maken Dordrecht levendig. 
Daarom moeten we evenementen zoveel mogelijk faciliteren. 

Stelling 2: Er is een trend gaande van toenemende veiligheids- en 
duurzaamheidseisen en verzwaring van procedures. We streven echter naar 
vermindering van de regeldruk. Hoe gaan we met dat dilemma om? 
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Onderwerp 2: Druk op de openbare ruimte (20 minuten)
De openbare ruimte is een schaars goed. Nieuwe woningen worden steeds dichter op 
evenementenlocaties gebouwd en binnensteden verdichten en worden multifunctioneel 
ingezet. Festivals en evenementen hebben steeds meer moeite om geschikte locaties te 
vinden. 

Stelling 1: De binnenstad is de belangrijkste evenementenlocatie van 
Dordrecht. Daar moet altijd ruimte zijn voor (grote) evenementen. 

Stelling 2: de Dordtse parken zijn prachtige locaties die vaker voor 
evenementen gebruikt moeten worden.

Onderwerp 3: Evenementenstad worden doe je samen! (20 minuten)
Dordrecht werd 3x evenementenstad van Nederland. Hoe zorgen we er samen voor dat 
we de titel in de toekomst ook weer binnenhalen? 

Stelling: Dordrecht gaat ook in de toekomst voor de titel Evenementenstad van 
het Jaar! Daar moet iedereen in de stad aan bijdragen. 

Stelling: De gemeente moet meer doen om vrijwilligersorganisaties overeind te 
houden! 

 Korte samenvatting consultatie: Wilma de Prie (5 minuten)

 Toelichting vervolgtraject na consultatie: Maarten Burggraaf (5 minuten)
- Collegevoorstel begin mei
- Raadsvoorstel medio mei

- beeldvormende sessie
- oordeelvormende sessie
- besluit gemeenteraad juni

Dankwoord: Maarten Burggraaf
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