
(D
.D

(D

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Gemeente

Roosendaal Raadsmededeling

12 juli2017 Nr

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder economische zaken Hans Verbraak

de raad van de gemeente Roosendaal

V. van den Brand, R. van Zimmeren, L Kraus, A. Arnold, H. van den Heiligenberg, L
Timmers, B. Wouters, S. Veldhuizen, M. Goorden

Ondenruerp: Evenementennota

Bijlage:

Kennisnemen van
De stand van zaken van de evenementennota

Inleiding
Samen met onze partners ontwikkelen we de nieuwe nota evenementenbeleid. Het festivalbeleid is
hier onderdeel van. Dit overeenkomstig uw motie "ruimte voor festivals".
Zoals afgesproken wordt het evenementenbeleid in samenhang met (en onder de paraplu van) het
citymarketingplan opgesteld. Hierover heeft u een separate raadsmededeling ontvangen.
Het lijkt ons goed uw raad gelijktijdig te informeren over de stand van zaken van de evenementennota
Het participatietraject voor het nieuwe evenementenbeleid is in volle gang en wordt in september
afgerond. De nota wordt in oktober aan uw raad voorgelegd.

Aanleiding
De aanleiding voor het ontwikkelen van de nota evenementenbeleid is divers. Het aanbod van
evenementen in Roosendaal de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit is een positieve ontwikkeling
die ook enkele aandachtspunten kent. Zo dreigt vezadiging en marktverdringing.
Het is belangrijk een aantrekkelijk en gevarieerd evenementenprogramma te blijven ontwikkelen. Dit
draagt immers bij aan de versterking van de sociale cohesie, de economische en toeristische sector.
De nieuwe aanpak van citymarketing leidt tot de keuze voor een speciale categorie premium-events,
die juist vanuit het marketingbelang een bijzondere positie krijgen. ln het evenementenbeleid zal deze
positie nader uitgewerkt worden. Daarnaast zal ook de uitvoeringsorganisatie in samenhang met
citymarketingorganisatie een duidelijke en praktische positie moeten krijgen.
Wat ook speelt is het feit dat lnspecties landelijk aandringen op borging van veiligheid en
gezondheid bijde organisatie van evenementen. ln de nota dienen ook deze elementen een duidelijke
plek te krijgen.
Tot slot hebben organisatoren behoefte aan een nieuwe werkwijze. Deze moet leiden tot betere
afstemm ing en positionering van de evenementencoördinatie, minder adm inistratieve
lasten en meer faciliteiten.

Piketpalen
lnmiddels is een conceptversie van het "Beleidskader evenementen in Roosendaal" opgesteld. Veel
input is verkregen tijdens de gesprekken met het Evenementenplatform en organisatoren van
evenementen.

De komende maanden staan nog bijeenkomsten met betrokkenen gepland om kaders te bespreken,
ideeën op te doen en draagvlak te genereren. Vooruitlopend hierop informeer ik u graag over de
piketpalen tot nu toe.

1. lntegraliteit en klantvriendelijke ondersteuning van de evenementen en festivalsector
Een integrale werkwijze is het uitgangspunt. Verschillende aspecten van evenementen en
festivals dienen in samenhang benaderd te worden. Onze partners en burgers hebben
behoefte aan afgestemd beleid, een duidelijk regulerend kader en klantvriendelijke
ondersteuning. Partners hebben wensen en ambities benoemd waarvan de haalbaarheid wordt
getoetst.
ln de nota wordt een vervolgopgave opgenomen om met alle partners de integrale aanpak van
evenementen en festivals in de praktijk concreter in te vullen.

2. Een coördinerend en servicegericht evenementenloket
Centraal staat de positionering van een coördinerend en servicegericht evenementenloket. Dit
loket heeft meerdere doelen:



Partners kunnen bij 1 loket terecht voor vragen en procedures;
Een centrale intake en toetsing op basis van de richtlijnen en kaders van de citymarketing
strategie en de evenementennota. Hierbij wordt integraal gekeken naar zaken als:

o de mogelijkheden en beperkingen ;

o de juiste plek en het goede moment
o synergie met andere events
o inpassingsmogelijkheden in hetevenementenprogramma
o risicoinventarisatie

Vanuit het evenementenloket wordt ook de procedure voor vergunningverlening in gang
gezet. Aspecten als veiligheid en volksgezondheid rondom evenementen komen hierbij in
een vroegtijdig stadium aan de orde.
Ook het aspect "lerend vermogen" kan hier belegd worden. Door goed te evalueren
worden risico's ingeperkt en tegelijkertijd onnodige eisen en regels verminderd.
Het evenementenloket zou de centrale plek kunnen zijn om uitvoering te geven aan het
evenementenbeleid. Het evenementenplatform fungeert dan vooral als klankbord.
Uiteraard behoud de gemeente de formele bevoegdheden.

3. Nieuw locatiebeleid
Het locatiebeleid zet in op spreiding en inperking van de overlast. Tevens wordt hiermee
voorzien in de behoefte aan bijzondere (festival)locaties met specifieke mogelijkheden. Per
locatie wordt aangegeven welke ontwikkeling wordt voorgestaan. Voor de locaties waar de
omgevingsbelasting ingeperkt dient te worden, stellen we een stringent programma vast met
een gemaximeerd aantal belastende evenementen.

Consequenties
De organisatorische en financiële consequenties van de verschillende voorstellen worden momenteel
in kaart gebracht. ln de nota zullen deze inzichtelijk worden gemaakt.

Verdere consultatie
De komende maanden vindt nog consultatie plaats van belangrijke externe partijen ( o.a. hulpdiensten,
evenementenplatform, VW). Voor de prominente evenementenlocatie Markt e.o. in Roosendaal wordt
in september een bijeenkomst voor omwonenden en aanliggende bedrijven georganiseerd. De aard en
omvang van het evenementenprogramma staan dan centraal. Ook gaan we op verschillende
momenten in gesprek met de organisatoren van grotere festivals.

Nadere uitwerking
Op basis van de verkregen inzichten en het nadere haalbaarheidsonderzoek zullen wij in oktober de
definitieve nota ter besluitvorming voorleggen. Het is de bedoeling dat deze per 1-1-2018 in werking
kan treden.
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