SAMENVATTING
Omwonenden in beeld in de
gehele evenementencyclus

5 fases van de evenementencyclus

Centrale vraag:

Klachten ontstaan in verschillende fases van het
proces rondom evenementen. Om dit inzichtelijk te
maken, onderscheidt de ombudsman vijf fases in de
zogenoemde evenementencyclus.

Wat mogen omwonenden van
hun gemeente verwachten bij
evenementen?

Fase 1:
Beleid

Fase 5:
Evaluatie

Fase 2:
Initiatief

Veelgehoorde klachten
“Ik heb er geen enkel vertrouwen
in dat de gemeente ook oprecht
geïnteresseerd is in de belangen van
omwonenden.”
“Communicatie met de uitbater
verloopt heel slecht. Wij moeten
op het laatste moment proberen te
weten te komen wat er georganiseerd
wordt. Dan is het vaak te laat om
nog iets te regelen om het geluid te
ontvluchten.”
“De gemeente is tijdens het evenement
niet te bereiken en de politie zegt dat
ze niets kan doen.”
“Wij en andere buurtbewoners hebben
klachten ingediend, maar daar is niks
mee gedaan.”

Fase 4:
Evenement

Fase 3:
Besluit

Gehoorde dilemma’s van
gemeenteambtenaren
“De gemeenteraad vindt evenementen heel
belangrijk. Het is dan lastig als omwonenden
een evenement helemaal niet willen.”
“Het verlenen van hindervergunningen blijft een
spanningsveld waarin de gemeente probeert
werelden bij elkaar te brengen.”
“Tijdige besluitvorming is soms lastig, als
organisatoren niet zo professioneel zijn of het
evenement eenmalig is.”
“De gemeente vindt het belangrijk dat de
organisator goed communiceert met omwonenden,
maar dat gaat niet altijd goed.”

Wat is een oplossingsgerichte
en betrokken gemeente?
Het is niet voldoende om de letter van de
wet te volgen. Behoorlijk overheidsoptreden
betekent ook dat de gemeente betrokken en
oplossingsgericht is. De ombudsman verwacht
dat de gemeente:
	betrokken is bij al haar inwoners en dat
ook laat zien;
	weet wat de verschillende perspectieven
van haar inwoners zijn en daar afwegingen
bij maakt;
	samenwerkt met partijen binnen en buiten
de gemeente;
	burgers niet van het kastje naar de muur
stuurt;
	een oplossingsgerichte houding heeft en
streeft naar de-escalatie.

Voorbeeld uit de praktijk
‘Het college maakt locatiegebonden
evenementenbeleid. Bij de totstandkoming
daarvan betrekt de gemeente actief bedrijven
en omwonenden. Op de betreffende
evenementenlocatie organiseert de gemeente
een gesprek waarbij ook bewoners, bedrijven
en organisatoren van evenementen zijn
uitgenodigd. Bij evenementen zijn meer dan
13 afdelingen betrokken, die beleid maken
bijvoorbeeld op het terrein van veiligheid,
geluid en mobiliteit. In een locatieprofiel
wordt dan naar aanleiding van die gesprekken,
in kaart gebracht welk beleid en welke
randvoorwaarden specifiek op die locatie
van toepassing zijn.’

Pas als het de gemeente lukt om in alle 5 fases
het perspectief van omwonenden te borgen,
toont zij zich betrokken en oplossingsgericht
richting omwonenden.
In alle fases dient de gemeente in ieder geval:
	te weten wat de behoeftes en zorgen zijn
van omwonenden;
	afspraken te maken met de organisator
over de rolverdeling. De gemeente heeft in
ieder geval een rol als de organisator niet
doet wat is afgesproken;
	te zorgen voor een aanspreekpunt bij de
gemeente.

Hoe nu verder?
De start van een leercyclus!
Het einde van het evenementenseizoen is
in zicht. Een mooi moment om de stand
van zaken op te maken. Hoe betrokken
en oplossingsgericht is uw gemeente naar
omwonenden? Kan het (nog) beter? Er is niet
alleen een taak weggelegd voor het college
en ambtelijk apparaat. Ook de gemeenteraad
is aan zet. Is het beleid adequaat en zijn
omwonenden daarbij voldoende betrokken.
Vraagt u zich daarbij – vanuit uw eigen rol – af:
	Waren er veel klachten/signalen over
evenementen dit jaar en waar gingen
die (in hoofdlijnen) over?
 W
 at leert de gemeente hiervan voor
het komende jaar?
 Z
 ijn er aanpassingen nodig in beleid of
misschien juist in de uitvoering?

