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Voorgesteld besluit
De uitgangspunten in het evenementenbeleid te bestendigen;

de ontwikkeling van een groot nieuw evenemententerrein in het Spoorzonegebied nader uit te 
werken. Uitgangspunt is een terrein voor grote evenementen in het centrum van de stad dat ook 
mogelijkheid biedt aan muziekevenementen, een Zomerkermis en een Circus; 

De drie door de Kermisbonden voorgestelde ‘bestaande’ locaties voor een Zomerkermis niet mee te 
nemen in een vervolgonderzoek naar een kermislocatie, tegen de achtergrond van de nadelen van 
die locaties;

Geen tijdelijk terrein voor een Zomerkermis in te richten.

Als de werkzaamheden op de Spuiboulevard starten, voordat er een permanent 
evenemententerrein beschikbaar is, een zomerkermis in alternatieve vorm te organiseren;

met de Kermisbonden de mogelijkheid te bespreken van een extra, nieuwe kermis in de stad in een 
thematische of nostalgische opzet in samenhang met eventueel een markt en circus en/of andere 
evenementen;

dat voor de nieuwe locatie voor een zomerkermis en Dancetour het gereserveerde bedrag uit de 
Grex Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard gebruikt kan worden, te weten € 1 miljoen. Op basis van 
een uitgewerkt voorstel zal via de raad een kredietaanvraag worden gedaan;

een participatietraject voor de permanente evenementenlocatie te volgen. 
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Spuiboulevard 300
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Raadsvoorstel

Wat is het doel?
1. Inleiding

Vanwege toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kan een aantal Dordtse evenementen zo meteen 
niet meer op hun huidige locatie plaatsvinden. Zo kunnen door ontwikkeling van woningen en het 
Huis van de Stad en Regio, de Dancetour en de Zomerkermis vanaf 2023 niet meer op de 
Spuiboulevard terecht. Vanaf 2022 kan het Circus niet meer op de rotonde bij Amstelwijck terecht 
als gevolg van de doorontwikkeling van Amstelwijck Business Park. Tijdens de zoekactie naar een 
nieuwe locatie voor de Zomerkermis kwam een aantal zaken naar voren in relatie tot de toekomst 
van evenementen die met de toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen van de stad te maken 
hebben: 

1. Er zijn momenteel géén plekken in de stad die kunnen voldoen aan de eisen van een 
terrein voor een Zomerkermis[1]. 

2. De behoefte onder bewoners naar binnenstedelijke evenementen is groot, tegelijkertijd 
neemt de ‘concurrentie’ op beslag van de openbare ruimte in de binnenstad toe. 

3. De toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen van Dordrecht leveren knelpunten op voor 
evenementen.

We gaan er hier overigens van uit dat er rond 2022/2023 weer evenementen kunnen worden 
georganiseerd, zoals we dat voor corona ook deden. Waarbij we ons realiseren dat er ongetwijfeld 
andere regels voor samenkomsten zullen gelden. Op dit moment is het gemeentelijk beleid erop 
gericht om (bestaande) evenementen te ondersteunen en door de Corona-periode heen te loodsen.
 Om evenementen ook in de toekomst een plek te kunnen blijven geven in lijn met de ambities op 
dit vlak, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord én passend bij de Agenda 2030, is de zoekopdracht 
naar toekomstige evenementen (gerelateerde) locaties vergroot. 

 Er is gezocht naar een terrein, dat voldoet aan de uitgangspunten van het beleid[2]. Het 
gaat om een ruim opgezet evenemententerrein, dat in de toekomst een kwalitatief grote 
bijdrage kan leveren aan de groeiende stad. Maar er is ook gekeken naar bestaande 
evenementenlocaties en diverse aan evenementen gelieerde onderwerpen zoals 
parkeervoorzieningen. 

 Daarnaast is opdracht gegeven om een (ruimtelijk) kader op te stellen, zodat evenementen 
ook in toekomst kunnen worden georganiseerd, rekening houdend met ontwikkelingen op 
het gebied van mobiliteit, logistiek, wonen en ondernemen in de toekomstige binnenstad.
 Het vraagt continue aandacht dat de kaders ten aanzien van het gebruik van ruimte, 
ruimtelijke ontwikkelingen én evenementen in de stad, goed op elkaar zijn afgestemd. 

 Tevens is er opdracht gegeven om een visie uit te werken voor de Grote Markt. In deze 
visie worden ideeën en mogelijkheden aangeboden voor een optimaler gebruik van de 
Grote Markt. De Grote Markt kan ruimte bieden aan evenementen of functies die nu elders 
in de stad een plek hebben en kan meer gebiedskwaliteit toevoegen. Voor een goed 
functionerend plein is een optimale relatie met en invulling van de directe omgeving van 
belang. Vanuit datzelfde perspectief werken we momenteel ook aan een visie voor het 
Statenplein. 

In dit raadsvoorstel wordt een overzicht gegeven van de zoektocht naar een geschikte locatie voor 
grote evenementen. Hierin zijn ook de door de Kermisbonden genoemde voorkeurslocaties 
meegenomen. De zoektocht heeft lang geduurd. Met een brede blik is door veel partijen 
meegekeken naar grootte, ligging en omgeving, parkeren, verkeer, veiligheid en mogelijkheden tot 
aanpassingen van diverse terreinen. Er vanuit gaande dat evenementen in Dordrecht overal in de 
openbare ruimte kunnen plaatsvinden, maar dat ten aanzien van grote evenementen meer 
investeringen nodig zijn om een terrein geschikt te maken. Dit heeft geresulteerd in het nu 
voorliggende raadsvoorstel om een nieuwe, permanente evenementenlocatie te ontwikkelingen in 
de Spoorzone. Dit terrein kan geschikt worden gemaakt voor grote evenementen en gebruikt 
worden voor langere tijd in de toekomst. 
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    2. Ruimtelijke opgave en evenementen 

Spuiboulevard 
Binnen de raad is al diverse keren gesuggereerd om de locatie van de Zomerkermis te 
heroverwegen, vanwege de overlast van de kermis op de Spuiboulevard. Met name op het vlak van 
de verkeersoverlast die de afsluiting van een belangrijke doorgaande route door de stad met zich 
meebrengt. Vanaf 2023 nemen de knelpunten voor grote evenementen op de Spuiboulevard, zoals 
een Zomerkermis en Dancetour, verder toe. De Spuiboulevard transformeert richting een gebied 
met woningen dichter gelegen op de boulevard en een boulevard met meer (groen) kwaliteit 
waardoor het een voor grote evenementen ongeschikte indeling krijgt. Tevens wordt de 
Spuiboulevard een belangrijke schakel in de versterking van de bereikbaarheid van de binnenstad 
door het openbaar vervoer. Grote evenementen op de Spuiboulevard zouden dus ook bij de 
toekomstige inrichting grote vervoers- en bereikbaarheidsproblemen geven.

Businesspark Amstelwijck
De middenstip van Amstelwijck was de laatste jaren onder andere in gebruik als locatie voor het 
Circus. In de komende jaren is dat niet meer mogelijk vanwege diverse ontwikkelingen. 
 Een van de doelstellingen van de opgave Ondernemende stad in het kader van Agenda 2030 is om 
4.000 nieuwe banen te realiseren door groei van bedrijvigheid. Het Businesspark Amstelwijck 
levert daarin een belangrijke bijdrage. Na jaren van stagnatie in de uitgifte van percelen, zien we 
hier sinds twee jaar een toenemende interesse voor de vestiging van de kantoor- en bedrijfsmarkt. 
Dit gestimuleerd door een gerichte acquisitie en promotie-inzet van de gemeente. Het 
Businesspark onderscheidt zich van andere bedrijfsterreinen door een hoogwaardige uitstraling en 
dito werkgelegenheid in het zakelijke segment. Er vind op dit moment een haalbaarheidsonderzoek 
plaats voor de ontwikkeling van de middenstip (de rotonde) door een marktpartij. De rotonde als 
evenementenlocatie is vanwege deze ontwikkelingen in de nabije toekomst dus niet beschikbaar. 

Verkennend gesprek met commissie B&M
Aan de basis van dit raadsvoorstel staan de gevolgen van de gebiedsontwikkelingen op de 
Spuiboulevard en in Businesspark Amstelwijck die in de commissie B&M in januari 2020 
verkennend met elkaar zijn besproken. De grote ruimtelijke opgave raakt ook het 
evenementenbeleid. Dit gesprek heeft plaats gevonden in aanwezigheid van bureau Respons, 
kennis- en onderzoeksbureau voor onder andere evenementen en citymarketing, de 
marktcommissie en een van de kermisbonden. Er is uitgebreid gesproken over de uitdagingen waar 
we voor gesteld staan. Er is gesproken over het belang van grote evenementen in de stad. Meer 
specifiek is daarbij ook gesproken over het belang van een kermis en een Circus in relatie tot de 
toekomstige ontwikkelingen wonen, bereikbaarheid, parkeren, verkeer en economische 
ontwikkelingen in Dordrecht, zoals hierboven geschetst. De commissie heeft aangegeven graag een 
Zomerkermis in de huidige omvang ruimte te willen blijven bieden in de toekomst, míts dit 
mogelijk is. Dit geldt ook voor grote evenementen als het Circus en muziekevenementen als 
Dancetour. Tevens is door de commissie aangegeven dat er behoefte is aan een verkenning voor 
optimaler gebruik van het Statenplein voor onder andere evenementen, doordeweekse dagen en 
de combinatie met de weekmarkt. Dit laatste wordt momenteel uitgewerkt in een andere 
opdracht. 

[1] bijlage 2, Locatievoorstellen Zomerkermis, Circus en Dancetour voor eisen evenemententerrein 
Zomerkermis 

[2] Bijlage 3, Diverse evenement gerelateerde ontwikkelingen

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
    3. Toekomst van grote evenementen in Dordrecht 

Dordrecht is een echte evenementenstad. Met trots heeft de stad in 2019 (en 2020) de titel 
Evenementenstad van het jaar gedragen. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de stad de hoge 
positie in de ranglijst van evenementensteden wil behouden. Evenementen kunnen de sociale 
cohesie in de stad versterken en zijn belangrijk om diverse doelgroepen als jongeren en gezinnen 
aan de stad te binden. Daarom is het belangrijk te bekijken hoe evenementen en –locaties een 
passende plek kunnen behouden en krijgen in relatie tot toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Een stad als Dordrecht zou ook grote evenementen in de toekomst een plek moeten kunnen blijven 
geven. 

We leggen u een aantal voorstellen voor. Alle voorstellen komen terug in het besluit.   

Voorstel 1
De ontwikkeling van een groot evenemententerrein in het Spoorzonegebied nader uitwerken. 

Grote evenementen hebben een terrein nodig dat goed bereikbaar is, in de buurt van een openbaar 
vervoersnetwerk, passend in een omgeving bestaande uit wonen, werken, met aandacht voor flora 
en fauna en waar voldaan kan worden aan de huidige veiligheidseisen. De grootte van het terrein 
bestaat uit 10.000 m2 (1,5 voetbalveld), zoals we dat op dít moment ook aanbieden aan 
organisaties als de Zomerkermis, een Circus en een Dancetour. 
In de loop van de jaren is er veel onderzoek gedaan en we komen tot de conclusie dat een 
dergelijk terrein op dit moment níet te vinden is in bestaande parken of pleinen in de stad. In 
bijlage 1, Matrix Overzicht onderzochte locaties Zomerkermis, Dancetour, Circus geven we u een 
overzicht van alle onderzochte locaties. 

Daarom is de mogelijkheid onderzocht om een nieuw, permanent evenemententerrein te 
ontwikkelen in het Spoorzonegebied. We zien daar de mogelijkheid om een combinatie te maken in 
een gebied dat we graag willen ontwikkelen tot park. Wonen, werken, economie en bedrijvigheid, 
het water, natuur én evenementen worden met elkaar verbonden; vanaf het water tot in het 
Weizigtpark en gekoppeld aan de binnenstad. Dit evenemententerrein ligt in het centrum van de 
stad, in de buurt van horeca en op een zichtlocatie hetgeen een zeer wenselijk vereiste is voor 
diverse organisatoren. We creëren er een nieuwe stadse omgeving in de nabijheid van de 
historische binnenstad. De inrichting van het permanente terrein kan bovendien als katalysator 
werken voor een nieuw dynamisch woon-, werk- en verblijfgebied in de Spoorzone. 

Voor verdere uitwerking van dit idee zal aansluiting worden gezocht bij de uitwerking van de 
businesscases Spoorzone en Ruimte voor binnenstadsontwikkeling met betrekking tot de 
investering van de Eneco middelen (RIS 2634565).

Voorstel 2
Geen tijdelijk terrein voor een Zomerkermis zolang een permanent terrein niet beschikbaar is. 

Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om een Zomerkermis of muziekevenement te organiseren op 
de Spuiboulevard. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat er op een dergelijk korte termijn al 
een nieuw en permanent evenemententerrein in de Spoorzone kan zijn gerealiseerd. Voor het 
Circus en muziekevenementen levert dit niet direct een onoverkomelijke beklemming op. Deze 
kunnen ter overbrugging van enkele jaren op verschillende plekken in de stad georganiseerd 
worden. De tijdsduur van dergelijke evenementen is kort, er zijn geen hoge eisen voor de 
ondergrond en er is weinig overlast te verwachten. Hierover is reeds overleg met de organisatoren 
geweest. 

Voor de kermis is het een ander verhaal. 
In bijlage 2, Locatievoorstellen Zomerkermis, Circus en Dancetour lichten we vijf locaties nader 
toe. Drie locaties zijn naar voren gebracht door de Kermisbonden, de andere twee locaties komen 
uit de gemeentelijke zoektocht naar voren. We stellen voor om niet verder te gaan met de drie 
voorstellen van de Kermisbonden. De impact van een kermis op de omgeving van deze drie 
locaties is veel te groot en daarom niet haalbaar. 
 De twee andere terreinen zijn in potentie geschikt voor grote evenementen en in ieder geval 
zouden we er een Zomerkermis moeten kunnen organiseren. Deze locaties brengen echter meer 
nadelen met zich mee dan voordelen, zoals blijkt uit het onderzoek.  
 Ze zouden echter wel als tijdelijke locatie kunnen worden gebruikt. De impact voor de 
woonomgeving gedurende 4 weken per jaar is te overzien. Groot nadeel is echter de hoge kosten 
die gemaakt moeten worden voor de inrichting van een van beide terreinen. De ondergrond voor 
een Zomerkermis moet de pulserende werking van de grote, zware en bewegende attracties 
opvangen. Daarvoor is veel meer nodig dan het plaatsen van een aantal platen op de grond. 
Inrichten van een tijdelijk terrein zal naar verwachting een investering van 8 ton tot een miljoen 
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euro vergen voor een locatie die voor slechts een paar jaar gebruikt zal worden. Deze 
investeringsmiddelen kunnen beter benut worden voor de inrichting van een permanent terrein. We 
vinden de investeringskosten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal jaren waarop het 
tijdelijke terrein zou worden gebruikt en stellen derhalve voor om deze keuze niet te maken. 

Voorstel 3 
Alternatief aanbod voor Zomerkermis organiseren.

Uit overleg met de Kermisbonden blijkt dat in geval er tijdelijk geen ruimte geboden kan worden 
aan een Zomerkermis, zij bereid zijn om gezamenlijk een alternatief aanbod te verkennen. Mits 
een permanent terrein voor een grote kermis voor de toekomst in het verschiet ligt. We hebben 
met de Kermisbonden nog geen definitief plan uitgewerkt, maar willen dit oppakken na 
besluitvorming over dit raadsvoorstel. 
Vanuit de Circusbond en organisatoren van muziekevenementen is aangegeven dat er voor de 
komende jaren een passend aanbod voor de stad gemaakt kan worden. 
Het moge overigens duidelijk zijn dat de Kermisbonden ook voor een tijdelijke locatie voor een 
grote kermis opteren. De twee geïdentificeerde locaties die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn 
als tijdelijke evenementenlocatie keuren zij echter af. Mede vanwege het zicht, bereikbaarheid en 
de omgeving. 

Bestaand beleid aangevuld
Naar aanleiding van het onderzoek naar een nieuwe locatie voor grote evenementen is direct ook 
een aantal zaken opgepakt die als aanvulling op het bestaande evenementenbeleid kunnen dienen. 
Het gaat dan om diverse pleinen en parken die we toekomstbestendig willen maken voor 
evenementen, het opstellen van locatieprofielen voor evenementenlocaties en de voorbereiding op 
nieuw terrassenbeleid waarin ook het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van 
(bestaande) evenementen wordt geborgd. Tijdens de raadsbijeenkomst in januari 2020 kwam naar 
voren dat u het wenselijk acht om te onderzoeken of een nostalgische of thematische kermis in 
Dordrecht georganiseerd kan worden. Een overzicht wordt geboden in bijlage 3, Diverse 
evenement gerelateerde ontwikkelingen. 

Statenplein 
In de raadscommissie is aandacht gevraagd voor het gebruik van het Statenplein op niet-
marktdagen. Dit is aanleiding om een visie op te stellen van het plein, waarbij de belangen van de 
ambulante handel, de horeca, de evenementen, het vastgoed, de detailhandel en de bewoners met 
elkaar worden afgewogen. De visie moet bijdragen aan een plein dat in de toekomst een 
volwaardige rol kan spelen bij de levendigheid van de stad. In deze visie wordt breed gekeken naar 
gebruik, gebruikers en mogelijkheden. Er wordt op dit moment aan de visie gewerkt. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Er zijn geen risico's bij dit voorstel. De kanttekeningen bij de diverse mogelijkheden zijn in de tekst 
geplaatst. De raad wordt gevraagd om akkoord te geven op de beslispunten. Hierna volgt een 
nieuw voorstel ten aanzien van het plan voor een permanent evenemententerrein met daarin 
voorwaarden en (financiële) consequenties. Eventueel volgt ook een voorstel voor de uitwerking 
van een tijdelijke, vervangende locatie voor een Zomerkermis, indien de raad hiervoor kiest. 

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Communicatie en participatie
Er is met direct betrokkenen gesproken over de locaties die de Kermisbonden voor hebben 
gedragen. Ten aanzien van de locatie Weizigtpark is gebruik gemaakt van het recent gehouden 
participatieonderzoek. Bewoners en bedrijven gevestigd in de buurt van de 2 tijdelijke locaties 
zullen een procesbrief ontvangen. Zij zijn nog niet nader betrokken, omdat we een 
participatietraject pas willen oppakken op het moment dat de raad een besluit heeft genomen. 
Momenteel liggen er negatieve adviezen aan deze locaties ten grondslag.

Hoe wordt dit betaald?
Financiën
De middelen voor een vervangende locatie voor een Zomerkermis en Dancetour kunnen in de Grex 
Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard worden gereserveerd. Deze wordt in het eerste kwartaal van 
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2021 aan de raad aangeboden. De inschatting is dat hiervoor € 1 miljoen aan kosten opgenomen 
kan worden. Dit geld kan gebruikt worden voor een tijdelijke en/of definitieve locatie. Indien dit 
bedrag voor een tijdelijk en/of een nieuwe locatie niet toereikend is, zal elders financiering 
gevonden moeten worden. Dit wordt onderdeel van een nieuw raadsvoorstel.

Enkele aandachtspunten belangrijk voor de financiën: 

1. In geval de wens is om een permanente én tijdelijke locatie in te richten, zullen de 
totaalkosten verhoudingsgewijs hoog zijn, omdat ook voor een tijdelijke inrichting hoge 
kosten gemaakt moeten worden. Zoals eerder aangegeven is voor de grote en zware 
attracties een zeer stevige ondergrond vereist waarvan de kosten ongeveer een miljoen 
zullen zijn. Dit geld kan niet gebruikt worden voor de permanente evenementenlocatie. 

2. In dit geval zou je bij de inrichting van de tijdelijke locatie bij het Sportpark Schenkeldijk 
werk met werk kunnen maken door het grijs op te knappen en meteen de aanfietsroute 
naar het park kritisch te bekijken. 

3. De leges voor de Zomerkermis en Dancetour staan al jaren gelijk aan de onkosten die 
gemaakt worden voor het gereed maken van het huidige terrein. Dat betekent dat voor 
extra kosten voor veiligheid (handhaving, bewaking, fietsenstallingen, etc.) geld geregeld 
moet worden via de organisator of op een andere manier naar cofinanciering moet worden 
gezocht. 

4. In geval er niet wordt gekozen voor een financiële ondersteuning van een tijdelijke locatie, 
zal er (de komende jaren) geen Zomerkermis in Dordrecht zijn. Wel zal de inzet erop 
gericht zijn om een kermis in aangepaste vorm aan te beiden. De kosten die hiervoor 
gemaakt moeten worden, zullen ter zijner tijd een belangrijk onderdeel van de afweging 
moeten zijn.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
1. Uitwerking visie Statenplein waarbij  toekomstige wensen voor het Statenplein worden 

uitgewerkt. Ontwikkelingen en wensen vanuit evenementen, terrassenbeleid, 
vastgoedontwikkelingen, Grote Markt en gebruik pleinen, parkeren binnenstad, 
toekomstvisie Warenmarkt en uitwerking APV-standplaatsenvergunningen worden hierin 
meegenomen. We zullen de reeds beschikbare informatie aan elkaar verbinden. De visie zal 
gebruikt worden voor de businesscases Binnenstad en Grote Markt.

2. Uitwerking voorstel realisatie permanent Evenemententerrein in de Spoorzone.
3. Uitwerking voorstel nostalgische en/of thematische kermis in combinatie met een circus, 

markt en/of andere evenementen in de stad.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van  24 november 2020 
inzake Bestendigen uitgangspunten: Ontwikkelingen evenementenlocaties en verplaatsing 
Zomerkermis, Circus en Dancetour ;

b e s l u i t :

De uitgangspunten in het evenementenbeleid te bestendigen;

de ontwikkeling van een groot nieuw evenemententerrein in het Spoorzonegebied nader uit te 
werken. Uitgangspunt is een terrein voor grote evenementen in het centrum van de stad dat ook 
mogelijkheid biedt aan muziekevenementen, een Zomerkermis en een Circus; 

De drie door de Kermisbonden voorgestelde ‘bestaande’ locaties voor een Zomerkermis niet mee te 
nemen in een vervolgonderzoek naar een kermislocatie, tegen de achtergrond van de nadelen van 
die locaties;

Geen tijdelijk terrein voor een Zomerkermis in te richten.

Als de werkzaamheden op de Spuiboulevard starten, voordat er een permanent 
evenemententerrein beschikbaar is, een zomerkermis in alternatieve vorm te organiseren;

met de Kermisbonden de mogelijkheid te bespreken van een extra, nieuwe kermis in de stad in een 
thematische of nostalgische opzet in samenhang met eventueel een markt en circus en/of andere 
evenementen;

dat voor de nieuwe locatie voor een zomerkermis en Dancetour het gereserveerde bedrag uit de 
Grex Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard gebruikt kan worden, te weten € 1 miljoen. Op basis van 
een uitgewerkt voorstel zal via de raad een kredietaanvraag worden gedaan;

een participatietraject voor de permanente evenementenlocatie te volgen. 

Aldus besloten in de vergadering van


