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Geacht College,
Jaarlijks staan vele vrijwilligers gereed om evenementen in Dordrecht tot een succes te maken. Niet
voor niets is Dordrecht in 2012 evenementenstad van het jaar in Nederland geworden. Mede dank zij
de inzet van al deze vrijwilligers kon deze mijlpaal worden bereikt.
Helaas moeten wij vaststellen dat de ongebreidelde groei van de regelgeving en de toenemende druk
tot verdere professionalisering een zware wissel trekt op de vrijwilligers. Te vaak zijn organisatoren
meer tijd kwijt aan de regelgeving en de effecten daarvan dan aan het evenement zelf. De motivatie
om te organiseren of betrokken te blijven bij het bestuur van een evenementenorganisatie staat
onder grote druk. Dat is betreurenswaardig omdat die motivatie meestal voortkomt uit
betrokkenheid bij onze mooie stad, die evenementen nodig heeft voor haar levendigheid.
Evenementen vormen een pijler onder de aantrekkelijkheid van Dordrecht. Zonder vrijwilligers valt
die pijler weg
Deze zorgen zijn, mede in het licht van de door uw college in het vooruitzicht gestelde herziening van
het evenementenbeleid, voor de organisatoren van de diverse evenementen in Dordrecht (zie
bijlage) aanleiding geweest om in een gezamenlijk overleg op 28 september j.l. hun ervaringen te
delen. Onderzocht is welke gezamenlijk ervaren knelpunten onder uw aandacht zouden moeten
worden gebracht. Dit met als doelstelling om voor de gesignaleerde knelpunten tot oplossingen te
komen om te voorkomen dat door het afhaken van vrijwilligers er geen of aanzienlijk minder
evenementen zullen plaatsvinden.

Onderstaand treft u (in willekeurige volgorde) een overzicht van de meest prangende knelpunten,
met een nadere analyse en waar mogelijk een oplossingsrichting. Oplossingsrichtingen die veelal de
gemeente regarderen, omdat zij immers de vergunningverlener is.
Overlegstructuur
Het ontbeert ons aan een duidelijke overlegstructuur met de gemeente om - vanaf het
moment waarop bekend is wanneer een evenement zal plaatsvinden, tot het moment
waarop de vergunningaanvraag wordt gedaan - van gedachten ter kunnen wisselen over
condities en randvoorwaarden die aan een evenement zijn verbonden. Het
Evenementenbureau van Dordrecht Marketing levert hier weliswaar een bijdrage aan, maar
wordt door de veiligheidsdisciplines steeds meer als belanghebbende partij gezien. Een
herijking van de overlegstructuur (bijvoorbeeld naar analogie van het voormalige Klein
Comité, maar dan aangestuurd vanuit de gemeente) is daarom ons inziens op zijn plaats.
Het eindresultaat van deze overleggen zou een gedragen vergunningaanvraag moeten zijn,
waar geen verrassingen meer uit voort komen. In een dergelijk overleg zou ook de
voorbereiding van de (bestuurlijke) risicoweging kunnen plaatsvinden. De risicoweging is in
onze ogen nu te veel een op veiligheid gericht ambtelijk proces en te weinig een bestuurlijk
proces. Zie in dit verband ook de aanbevelingen die zijn gedaan na het ongeval in
Haaksbergen.

Kaders voor de regelgeving
De evenementenorganisaties constateren grote verschillen bij de vergunningverleningen.
Niet alleen per type evenement, maar ook in de interpretatie van risico's door de vele (bij de
veiligheid betrokken) disciplines. De indruk bestaat dat ook de veiligheidsdisciplines wat
betreft evenementen nog zoekende zijn en, het zekere voor het onzekere nemend, zonder
enige onderbouwing eis op eis stapelen. Daar komt nog bij dat voorwaarden uit het verleden
die inmiddels door allerlei ontwikkelingen zijn achterhaald nog steeds worden opgelegd
omdat het voorwaardenbeleid niet actueel wordt gehouden. Het beeld bij ons is dat er
onvoldoende actuele kaders en richtlijnen zijn, die worden gehanteerd bij het opstellen van
de eisen waaraan een organisator zal moeten voldoen. Daarbij is ook de vraag wat de
grondslag is voor de diverse eisen, die door de diverse diensten aan
evenementenorganisatoren worden gesteld

Onduidelijke begrippen
Een voorbeeld: In de diverse vergunningen is sprake van het begrip evenemententerrein. De
organisatoren worden verantwoordelijk gemaakt voor alles wat maar op het
evenemententerrein gebeurt inclusief de openbare orde en veiligheid. De
evenemententerreinen zijn echter niet afgesloten en maken daardoor ook deel uit van de
openbare ruimte. Dit betekent dat het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen de
bezoekers van het evenement en de reguliere bezoekers van de binnenstad van Dordrecht.
In onze ogen is het dan niet terecht dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en
veiligheid wordt "afgewenteld" op de organisatoren van een evenement.
Alle organisatoren maken zich zorgen over het tempo waarin de herziening van het
evenementenbeleid zich voltrekt. Dat heeft te maken met de lange voorbereiding van grote
publieksevenementen en de verplichtingen die daarbij moeten worden aangegaan.
Onzekerheid over subsidies en regelgeving kan uitstel en uiteindelijk afstel van een
evenement betekenen. Het kan zijn dat er ambtelijk al veel is voorbereid, maar tijdige
afstemming met de evenementenorganisaties kan veel bijdragen aan een beter gedragen
beleid en behoud van de motivatie bij vrijwilligers om zich geheel belangeloos voor de stad in
te zetten. Uw college roemt de inzet van de vele Dordtse vrijwilligers. Neem die dan ook
serieus en betrek ze bij de beleidswijziging. Wij zien een uitnodiging voor het bespreken van
het concept-evenementenbeleid met belangstelling tegemoet.
Veel organisatoren kregen te maken met de zich terugtrekkende Politie- en
Toezichtorganisaties. Daarvoor zijn ongetwijfeld moverende redenen, maar de effecten
hiervan, met name de enorm hoge kosten voor de verplichte inhuur van gediplomeerde
bewaking, verkeersregelaars, etc. en het ontbreken van vooroverleg als onderdeel van
risicobeperking, kunnen het einde inluiden van evenementen.
De indruk bestaat dat waar de politiek inmiddels groot voorstander is van evenementen, wij
meer en meer een terugtrekking van de ambtelijke ondersteuning zien en dat de kosten
zoveel mogelijk moeten worden doorbelast. Dat kan boekhoudkundig juist zijn, maar staat
haaks op het motiveren van vrijwilligers en het belang van evenementen voor de stad. Wij
vragen aandacht voor de doorbelaste kosten in relatie tot de totale kosten van een
evenement en de van de gemeente ontvangen subsidie.
De termijnen die verlopen tussen het moment van aanvraag van een vergunning en het
moment van verstrekken van een vergunning worden als erg lang ervaren. Bovendien is het
al een aantal keren in de praktijk voorgekomen dat pas op het moment waar op het

evenement van start gaat de vergunning wordt verstrekt. Om dan nog alle in de vergunning
opgenomen voorwaarden in te vullen is een welhaast onmogelijke opgave.
Van alle organisatoren wordt gevraagd een veiligheidsplan op te stellen. Inmiddels zijn dit
omvangrijke boekwerken geworden, waar heel veel tijd van vrijwilligers in is gaan zitten. Het
opzetten van een generiek standaard veiligheidsplan waaruit voor een bepaald evenement
gedestilleerd zal er toe leiden dat veiligheidsplannen snel en effectief kunnen worden
opgezet. Veel werk zal hierdoor uit handen kunnen worden genomen van de diverse
(vrijwillige) organisatoren.

Al deze overwegingen leiden er toe dat de diverse organisatoren een dringend beroep op u doen om
het evenementenbeleid op de hierboven aangegeven punten nader invulling te geven. Dit mede in
het licht van de motie van Beter voor Dordt van 29 juni 2016 over het op stoom houden van
Dordrecht.
Graag willen wij namens vele evenementenorganisatoren op korte termijn met u nader van gedachte
wisselen over het opnieuw inrichten van het evenementenbeleid, de door ons gesignaleerde
knelpunten en de door ons aangedragen oplossingen. Het uiteindelijke doel van alle betrokkenen is
de inzet om evenementen voor de stad Dordrecht te behouden.
Met vriendelijke groet
Namens de evenementenorganisatoren

Huub van der Weide
Dordt in Stoom
Almstein 37
p/a
3328 MP Dordrecht
hc.vdweide@concepts.n1
te. 06-51317053

Herntari Koekkoek
Dordtse 130,e4Ceritilarkt
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Corlá n dek Steen
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Bijlage

Overzicht betrokken evenementenorganisatoren:
Big Rivers
City Art Fair Dordrecht

Dancetour Dordrecht
Dordt literair
Dordt in Stoom

Dordtissimo
Dordts Bierfestival SCHUIM
Dordtse Boekenmarkt
Drechtstad loop
Dwars door Dordtloop
Halve van Hercules
Intocht Sinterklaas
Keltfest
Keramiekmarkt Dordrecht
Kermissen
Kunsthoofd
Microfestival
Oranjecomité
Pasar Malam
Rockabilly
Rond Uit Dordrecht fietsvierdaagse
Sinterklaashuis
Voorstraat Noord Festival/Nieuwkerksmarkten
Wantijpop

