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Zaaknummer: 2014/71778 
Referentie:      2014/94066 

Raadsvergadering 9 december 2014 agendapunt 12          
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 november 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr  P. Adema 
Behandelend ambtenaar: mevrouw drs. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 887 
E-mail adres:                e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Zienswijzen en zienswijzennotitie (ter inzage) 
- Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo, bruisend en leefbaar! (ter inzage)  
 
Onderwerp 
Vaststelling Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; buisend en leefbaar! 
 
Gevraagd besluit 
Het evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; bruisend en leefbaar! vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Hierbij bieden wij u ter vaststelling het evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; bruisend en leefbaar! aan. Via 
deze beleidsnotitie willen wij het huidig beleid uit 2011 actualiseren.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het evenementenbeleid heeft in concept voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de  
terinzagelegging kon iedereen een zienswijze indienen. De bij ons bekende organisatoren van meerjaren 
evenementen zijn hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd met ons mee te denken. Daarnaast hebben wij 
de terinzagelegging op de gemeentepagina en onze website gepubliceerd. Ook is een informatiebijeenkomst 
georganiseerd.  
 
Tijdens de terinzagelegging hebben wij zes zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van de ingekomen reacties 
is een zienswijzennotitie gemaakt, waar inhoudelijk wordt ingegaan op de zienswijzen. De beleidsnotitie is mede 
naar aanleiding van de reacties aangepast. De aanpassingen zijn met name verduidelijkingen. De beleidslijn is 
intact gebleven.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Het huidig evenementenbeleid sluit op onderdelen niet aan bij de praktijk. Om de kloof tussen beleid en de 
praktijk te kunnen overbruggen is vorig jaar gezamenlijk met organisatoren van evenementen een denkrichting 
geformuleerd. Deze denkrichting is inmiddels vertaald en aangevuld naar onderhavig evenementenbeleid. In 
deze beleidsnotitie is een visie beschreven gekoppeld aan drie ambities. Dit zijn:  
  

1.     breed en divers aanbod; 
2.     onderscheidend aanbod; 
3.     aantrekkelijke en leefbare gemeente. 
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Deze drie ambities zijn gekoppeld aan een beoordeling door een gemeentelijke commissie op basis waarvan 
evenementen worden toegewezen. In aanvulling hierop zal met een evenementenkalender worden gewerkt. 
Daarnaast gaat de notitie in op de milieuaspecten, veiligheidsaspecten, toezicht, termijnen en procedures. 
Hiermee willen wij helderheid scheppen naar organisatoren en andere betrokkenen zoals hulpdiensten.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Vorig jaar hebben wij samen met organisatoren een denkrichting voor het nieuwe evenementenbeleid gefor-
muleerd. Tevens is gekeken naar de regeling in andere/vergelijkbare gemeenten. De denkrichting is omarmd en 
vertaald naar het concept evenementenbeleid en aan het brede publiek voorgelegd. De bij ons bekende 
organisatoren van meerjaren evenementen hebben een uitnodiging ontvangen de nieuwe regeling te komen 
bekijken en met ons te bespreken. Gelijktijdig hebben wij de beleidsnotitie verstrekt aan hulpverleningsdiensten. 
 
Na vaststelling worden betrokkenen geïnformeerd.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het nieuwe beleid zal op het evenementenseizoen van 2015 worden toegepast. Hiertoe hebben organisatoren 
reeds een brief van ons ontvangen met het verzoek hun evenementen bij ons aan te melden. De aanmeldingen 
zullen vervolgens aan de ambities uit het nieuwe evenementenbeleid worden getoetst. Op deze wijze hopen wij 
een gevarieerd aanbod te realiseren.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Op het verlenen van de evenementenvergunning is de legesverordening van toepassing. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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