
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 

 

 

Samenvatting 

Met de fusie van de drie gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad is er ook 

een harmonisatieopgave voor het evenementenbeleid ontstaan. In de eerste zin van het 

coalitieakkoord is er al aandacht voor evenementen: 'Meierijstad is een nieuwe gemeente. Een 

Brabantse stad van dertien kernen. Een stad met 80.000 inwoners, met een groot groen 

buitengebied, prachtige bedrijven, bruisende evenementen en talloze vrijwilligers in de sport, 

cultuur en de zorg. Het is er goed werken, wonen en leven'. Dit onderschrijft meteen het belang 

van evenementen voor Meierijstad en de noodzaak om hierop een visie te hebben. Een visie met 

kaders die nu voorligt. Hierin wordt het belang van evenementen voor Meierijstad duidelijk. Gelet 

op dit belang en de bijdrage van evenementen aan diverse beleidsdoelen op andere terreinen en 

thema's willen we in Meierijstad ruimte bieden aan evenementen. Meierijstad is gebaat bij mooie 

evenementen die zich richten op de eigen inwoners én bezoekers van buiten. We willen veilige 

evenementen met voldoende aandacht voor gezondheid en leefomgeving. En we willen dat 

evenementen betaalbaar blijven zowel voor de bezoeker alsook voor de organisator. 

Evenementen moeten passen binnen de kaders van het nieuwe evenementenbeleid, een 

duurzaam evenementenbeleid waarbij we ons inzetten op een evenwicht tussen de factoren 

people, planet en profit.  

 

Het geharmoniseerde evenementenbeleid bestaat uit twee delen: een kaderstellende nota met 

visie en kaders die nu ter vaststelling voorligt. En een uitvoeringsnota die voortvloeit uit deze 

kaderstellende nota met een veelheid aan gedetailleerde uitwerkingen en informatie. Deze 

uitvoeringsnota wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college. 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

In het collegewerkprogramma met ambities en thema’s zoals beschreven in de Mijlpalen voor 

Meierijstad spelen evenementen bij alle beleidsterreinen een rol. Hieraan wordt uitgebreid 

aandacht besteed in de nota. 
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Behandeling in commissie 

13 december 2018 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

De kaderstellende nota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022' vast te 

stellen.  

 

Waarom naar de raad 

Vaststelling van de kaders en visie op evenementen is een bevoegdheid van uw gemeenteraad. 

 

Onderwerp 

Kaderstellende nota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022'. 

 

Aanleiding 

Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel opgegaan in onze 

nieuwe gemeente Meierijstad. Deze fusie betekent dat op vele beleidsterreinen het beleid moet 

worden geharmoniseerd. Zo ook voor het evenementenbeleid. 

 

Naast harmonisatie wordt in het nieuwe evenementenbeleid ook actualisering van relevante 

(landelijke) wetgeving meegenomen zoals de Algemene Maatregel van Bestuur 'Besluit 

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen', die lokale 

brandveiligheidsverordeningen vervangt. 

 

Bij de harmonisatieopgave voor het nieuwe evenementenbeleid gaat het erom duidelijk te maken 

wat wel en niet kan, hoe we zaken aanpakken en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. 

Alle relevante procedures, voorschriften en afspraken worden gebundeld zodat het proces 

rondom vergunningverlening soepel verloopt en evenementen veilig en goed verlopen. Ook de 

facilitering van evenementen door onze gemeente is een belangrijk harmonisatiethema: levering 

van diensten als dranghekken en bebording maar ook leges en subsidie. 

 

De (invloed van) keuzes op bovenstaande harmonisatiethema's worden bepaald door onze visie 

op evenementen. Wat wil Meierijstad uitstralen met evenementen en waarom zetten we als 

Meierijstad in op een evenementenbeleid? Primair omdat voor een veilig en goed verloop van 

zoveel evenementen regels en afspraken nodig zijn. Maar evenementen dragen ook bij uitstek bij 

aan doelstellingen op onze vele beleidsterreinen. En alle evenementen tezamen zijn van groot 

belang voor onze gemeente. Denk hierbij onder andere aan de economische spin-off, het effect 

op ons imago, marketinginstrument, versterking van de recreatief-toeristische samenhang en 

herhalingsbezoeken, het vergroten van de (culturele) burgerparticipatie, vergroting van de 

leefbaarheid in onze kernen, inzet en waardering van vrijwilligers, bevorderen van de sociale 

cohesie, vergroten en versterken van de beleving(swaarde). 

 

Argumenten 

1.  Een doelstelling die past bij een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 

Het bevorderen van evenementen door het klantvriendelijker, toegankelijker en duidelijker maken 

van procedures en het streven naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden 

aan de ene kant en het bewaken van de openbare orde, het beperken van de overlast en het 

bewaken van de leefbaarheid aan de andere kant. 
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2.  We worden wat strenger maar faciliteren ook beter 

We vragen van organisatoren een meer planmatige aanpak (tijdige aanvragen/meldingen met 

voldoende en volledige informatie, proactief en tijdig informeren van en communiceren naar 

omwonenden) maar verbeteren tegelijkertijd onze dienstverlening (heldere procedure, goede 

website, aanbieden van locatieprofielen, evenementenkalender, beschikbaar stellen van 

gemeentelijke materialen, ondersteuning bij bebordingsplannen, inzet gemeentewerf, onderscheid 

in leges voor commerciële en niet-commerciële evenementen, onderzoek naar 

voorzieningenniveau op evenementen locaties, subsidies, onderzoek naar onbemande mobiele 

meetapparatuur, duidelijke klachten- en meldingenprocedure). 

 

3.  Samen streven naar en werken aan duurzamere en gezondere evenementen 

We hanteren lagere geluidsnormen waarmee we de geluidsoverlast beperken. Zie hiervoor ook 

bijgevoegde Beleidsregel geluid van de Omgevingsdienst Brabant Noord aan wie we hierover om 

advies hebben gevraagd. We confirmeren ons, ook met het organiseren van evenementen, aan 

het bomenbeleid. We zien gezamenlijk toe op het ruimen en beperken van zwerfafval. We 

stimuleren het gebruik van plastic (evenementen)bekers. We verbieden het oplaten van ballonnen 

tijdens evenementen. Tijdens evenementen mag enkel professioneel vuurwerk worden 

afgestoken waarvoor de provincie een ontbrandingstoestemming heeft verleend. We wijzen via 

een checklist van de Stichting Toegankelijk Meierijstad op het belang van de volledige 

toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking. We hanteren een zero 

tolerance beleid ten aanzien van het gebruik van drugs tijdens evenementen. We wijzen 

organisatoren op hun verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen voor een 

verantwoord alcoholgebruik. 

 

4.  Vanuit citymarketingoogpunt beschouwen we Paaspop als de top van de eredivisie 

Paaspop kent al jaren een eindtijd van 02.00 uur op de zaterdagavond. Dit is ook zo opgenomen 

in het evenementenbeleid van voormalig gemeente Schijndel. In het nu voorliggende 

geharmoniseerde evenementenbeleid Meierijstad stellen we op de vrijdag- en zaterdag een 

uniforme eindtijd voor alle evenementen voor, van maximaal 01.00 uur. Bovendien stellen we voor 

om voor Paaspop een uitzondering te (blijven) maken waarbij op de zaterdagavond een eindtijd 

geldt tot maximaal 02.00 uur met daarbij de verplichting voor een afbouw vanaf 01.00 uur naar 

maximaal 02.00 uur. Het evenement moet in dit uur qua omvang worden afgebouwd. We gaan 

samen met Paaspop om tafel om hieraan een nadere invulling te geven. Maatwerk dus voor 

Paaspop want waarom sleutelen aan een succesconcept? Het gaat al jaren goed, er komen 

10.000den mensen op af, het evenement heeft enorm veel draagvlak en wordt gehouden in een 

dunbevolkt buitengebied. Paaspop is een evenement van nationale en zelfs internationale allure 

en trekt bezoekers uit het hele land en van ver daarbuiten. Paaspop is daarmee een belangrijk 

visitekaartje voor onze gemeente. Bovendien kan het festival zich beroepen op een bijzondere 

historie: het festival is uitgegroeid tot een internationaal topevenement in volledige harmonie en 

samenspraak met de omgeving. Het is in die zin vergroeid met onze samenleving. Dit alles maakt 

het festival uniek en interessant uit het oogpunt van citymarketing en rechtvaardigt hiermee het 

toegepaste maatwerk en een uitzondering te maken voor Paaspop. 
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Kanttekeningen 

1.   KHN afdeling Schijndel heeft zich destijds sterk gemaakt voor een maximale eindtijd 

evenementen van 24.00 uur op de vrijdag en zaterdag 

Met name vanwege een 2-tal meerweekse evenementen die jaarlijks in Schijndel worden 

georganiseerd (Winterpark en Schijndel aan Zee) heeft de horeca in voormalig gemeente 

Schijndel destijds een pleidooi gedaan om de eindtijd van evenementen ook in het weekend 

(vrijdag en zaterdag) te bepalen op 24.00 uur. Dit zodat bezoekers na afloop van deze 

evenementen nog een bezoek brengen aan de plaatselijke horeca. Immers anders zijn de 

kroegen in Schijndel gedurende 2 maanden (2x 4 weken) compleet uitgestorven en kunnen ze de 

deuren beter sluiten, aldus KHN afdeling Schijndel. Deze wens is deels overgenomen in het 

evenementenbeleid van Schijndel en als volgt bepaald: 

Voor meerweekse evenementen Winterpark/Schijndel aan Zee geldt een sluitingstijd van muziek: 

 1 weekenddag (vrijdag of zaterdag) per week 1:00 uur 

 Andere weekenddag 24.00 uur 

 Zondag t/m donderdag 23.00 uur 

In de praktijk zijn hierover andere afspraken gemaakt tussen deze evenementenorganisaties en 

de horeca. Zowel bij Winterpark als Schijndel aan Zee worden in het weekend zowel op vrijdag als 

zaterdag sluitingstijden gehanteerd van 24.00 uur. 

We hebben de KHN afdeling Schijndel geïnformeerd over ons voorstel om in de kaderstellende 

nota voor Meierijstad een uniforme maximale eindtijd van 01.00 uur op de vrijdag en zaterdag op 

te nemen. Waarmee aangesloten wordt bij het huidig beleid van Sint-Oedenrode en Veghel en 

evenementenorganisaties de mogelijkheid wordt geboden om hun evenementen ook exploitabel 

te maken. We benadrukken hierbij dat het een ‘maximale’ eindtijd betreft waarbij in onderling 

overleg uiteraard vroegere eindtijden afgesproken kunnen worden. Dit zoals nu in Schijndel in de 

praktijk ook al gebeurt. De horeca in Schijndel is nauw verbonden met (en zit deels in de 

organisatie van) deze twee meerweekse evenementen en deze afspraken zijn gelet hierop dan 

ook redelijk makkelijk gezamenlijk te maken. Echter het bepalen van een uniforme maximale 

eindtijd van 01.00 uur in het weekend is voor de KHN afdeling Schijndel onacceptabel. Niet alleen 

voor de meerweekse evenementen maar ook voor eventuele nieuwe evenementen, aldus de 

KHN.  

 

2.   We ontkomen niet aan het maken van keuzes 

Evenementen leven enorm in onze gemeenschap en raken vele belangen, personen en 

organisaties. Bij de opstelling van het evenementenbeleid hebben we gestreefd naar maximaal 

draagvlak, maar het is ons duidelijk geworden dat we niet tegemoet kunnen komen aan álle geuite 

wensen en behoeften. Het nieuwe evenementenbeleid Meierijstad betekent ook keuzes maken en 

daarmee duidelijkheid scheppen. 

 

Communicatie 

De in- en externe stakeholders zijn op diverse momenten via participatie avonden, 1 op 1 

gesprekken, inloopavond en informatiebrief (bijgevoegd) meegenomen en betrokken bij het 

proces en tijdspad van deze harmonisatie. Nadat uw raad de kaderstellende nota heeft 

vastgesteld wordt deze op de gemeentelijke website geplaatst en is daarmee beschikbaar voor 

alle stakeholders. We informeren hen hierover en zullen dit ook via de pers 

(persbericht/persgesprek) communiceren. 

 

Participatie 

Bij de totstandkoming van deze harmonisatie hebben we een breed en uitgebreid 

participatietraject doorlopen met maximale betrokkenheid van belanghebbenden. 



 

Zaaknummer 1948137198 Pagina 5 van 7 datum 29 oktober 2018 

 

Duurzaamheid 

Evenementen worden steeds duurzamer. Bewust gebruik van energie, beperken en scheiden van 

afval, hergebruik van materialen, voorkomen van voedselverspilling en het gebruikmaken van 

evenementen die op dezelfde locatie plaatsvinden zijn maatregelen die in toenemende mate door 

organisatoren worden getroffen. Gezamenlijk willen we inzetten op een verdere verduurzaming 

van evenementen met hierbij ook een verwijzing naar de titel van ons evenementenbeleid 'Naar 

een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022'. 

 

Financiële toelichting 

Op basis van de voorliggende kaderstellende nota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid 

Meierijstad 2019-2022' verwachten we vooralsnog geen financiële consequenties ten opzichte van 

de begroting. 

 

1.   Leges 

De wijze waarop we omgaan met de leges voor evenementen wordt meegenomen in de nieuwe 

vast te stellen legesverordening 2019.  

 

2.   Subsidies 

Aanvragen voor financiële ondersteuning van evenementen worden vanuit de inhoud beoordeeld. 

Dit betekent dat een aanvraag voor bijvoorbeeld een subsidie voor een sportevenement wordt 

beoordeeld door het werkatelier sport en zij dit verzoek ook in behandeling nemen. Zowel 

budgetten, budgetbeheer, afwegingen en behandeling liggen dus bij de vakinhoudelijke 

werkateliers. 

 

3.   Gemeentelijke inzet 

In het nieuwe evenementenbeleid is in de dienstverlening aan de niet-commerciële evenementen 

een onderscheid gemaakt naar categorie evenement. Hierbij wisselt de inzet van de buitendienst 

per categorie: 

A Volksfeesten                                     inzet van de buitendienst blijft zoals die was  

B Jeugd en jongerenactiviteiten           klein verschil met huidige inzet, betekent iets meer werk in  

                                                             het halen en brengen van materialen 

C Festivals en D Overige                     verschil met huidige inzet is dat huuropbrengst vervalt  

                                                             (voormalig gemeente Veghel)  

In de berekening van de fte voor de toekomstige buitendienst is uitgegaan van dit voorgestelde 

beleid en is dit in de urenberekening dus meegenomen. Deze dienstverlening is onderdeel van 

het totale takenpakket van de buitendienst, waarin meer verschuivingen plaatsvinden. 

 

4.   Nutsvoorzieningen 

Met het nieuwe evenementenbeleid willen we dat alle evenementen (commercieel en niet-

commercieel) die gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen betalen voor dit gebruik. 

Wat dit betekent voor de opbrengst hiervan én het verschil ten opzichte van de huidige opbrengst 

is helaas niet duidelijk en inzichtelijk te maken. Er zijn geen cijfers bekend en er is niet in beeld 

welke evenementen hiervan gebruik (gaan) maken. 

 

Planning 

Na vaststelling van de kaderstellende nota door uw raad wordt deze via onze website beschikbaar 

gesteld aan alle stakeholders. Bovendien informeren we hen over het proces en tijdspad van de 

uitvoeringsnota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’. 
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Rechtsbescherming 

Niet van toepassing. 

 

Monitoring en evaluatie 

Om de werk- en uitvoerbaarheid van vastgestelde kaders succesvol te laten zijn is het nodig om 

deze ook gezamenlijk (tussentijds) te monitoren en evalueren. Dit als een proactief en continu 

proces. 

 

Bijlage(n) 

1. Kaderstellende nota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022' 

2. Harmonisatie evenementenbeleid Meierijstad Beleidsregel geluid (ODBN) 

3. Mail Paaspop 

4. Informatiebrief harmonisatie evenementenbeleid Meierijstad 24-07-2018 

 

Ter inzage documenten 

Niet van toepassing. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018 

 

Gelet op artikel  

 

Besluit gemeenteraad: 

De kaderstellende nota 'Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022' vast te 

stellen. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 20 december 2018 

 

De raad voornoemd, 

De griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 

 


