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Voorbeeld 1, www.nos.nl, 29 juli 2013  

Bands weer naar huis, Zeeuws 
festival mislukt 

Moedig om in deze tijden een 
nieuw festival te beginnen - maar 
dan moet je wel keihard werken 
aan de organisatie. Dat ging mis 
bij het Jazzfestival Brewport in 
Brouwershaven, Zeeland. Er 
kwamen maar vijf van de veertig 
aangekondigde bandjes optreden.  

"Er waren geen voorzieningen, 
geen toiletten, geen stroom, geen 
EHBO", zegt Ingrid Borger van de 
groep East of the Sun. "Er was 
niets geregeld." Ze begrijpt niet dat 
het festival een vergunning heeft 
gekregen.  

Voorbeeld 2. www.dickywoodstock.com, 29 augustus 2012 
 
Op 4 augustus j.l. kwam er onverwacht een einde aan het 24ste 
Dicky Woodstock Popfestival doordat een valwind in combinatie 
met enorm veel neerslag de hoofdtent deed instorten. 
  
Gewonden. Naast materiële schade zijn er 13 gewonden 
gevallen. Met alle gewonden is contact geweest en zij zijn door 
ons bezocht. Iedereen is gelukkig weer thuis. Iedere gewonde is 
er één te veel, maar gezien de kracht van dit natuurgeweld zijn 
wij blij dat het hier bij is gebleven. 
  
Dank. Wij willen iedereen bedanken die tijdens het incident direct 
hulp hebben geboden aan de bezoekers. (…) Speciale dank gaat 
ook uit naar de verschillende hulpdiensten. Dankzij hun snelle 
aanwezigheid en professionele inzet was de situatie snel onder 
controle. Ook zijn wij blij met het doortastend optreden van de 
gemeente Steenwijkerland. Onze Burgemeester en Gemeente-
secretaris stonden letterlijk én figuurlijk met beide benen naast 
ons in de modder. Wij voelden ons hier erg door gesteund. In de 
dagen na het incident bleek hoe groot de lokale saamhorigheid 
is. Van werkelijk alle kanten werd hulp aangeboden.  

Vooraf: uit het nieuws 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Voorbeeld 4. Facebookpagina gemeente De Wolden, 8-7-13 (na Wijkerfeest) 
 
Zondagmorgen 7 juli, de ochtend na het Wijkerfeest, troffen 
medewerkers van zwembad de Slenken in De Wijk tot hun schrik 
een puinhoop in het zwembad aan. Kapot getrapte bloembakken, 
tafels, stoelen en parasols lagen in het water. Maar ook is het 
gaas van een hek kapot geknipt en er is geprobeerd brand te 
stichten in de bosjes. Het spoor van stro door de accommodatie 
heen gaf ook veel troep. De schade is rond de € 1.000,- en komt 
volledig voor rekening van de gemeente.  
 
 

Voorbeeld 3. www.greenfieldsfestival.nl  
  
High Energy Events lanceert 
nieuw dance festival in 
Ruinerwold: Greenfields 
Festival! 
 
Voor alle dance liefhebbers uit 
(Noordoost) Nederland is er goed 
nieuws. Ruinerwold, gelegen naast 
Meppel, krijgt namelijk in oktober 
een nieuw groot dance festival! Op 
zaterdag 12 oktober 2013 
organiseert High Energy Events, 
bekend van o.a. Fusion of Dance, 
samen met HuneFestival een 
nieuw dance festival genaamd 
Greenfields Festival. Deze 
nieuwkomer onder de festivals zal 
de komende maanden niet 
onopgemerkt aan je voorbij gaan.  
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Samenvatting  
 
Het doel van de Nota Evenementen is het stellen van kaders op het gebied van 
openbare orde en veiligheid en daarbinnen een koers geven voor de 
gemeentelijke inzet met betrekking tot het stimuleren van een aantrekkelijk 
aanbod van evenementen. 
 
Aan de hand van een viertal onderwerpen wordt het evenementenbeleid integraal 
bezien: 
 
1. Bevorderen van veiligheid 

In de nota worden kaders aangereikt om veiligheid bij evenementen te 
bevorderen. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid bij 
evenementen. De gemeente ziet toe of de organisator de veiligheid bij een 
evenement waarborgt. Door het nauwkeurig inschatten van risico’s (aan de hand 
van de “Handreiking advisering en inzet hulpverleningsdiensten bij risicovolle 
evenementen”) en het maken van afspraken hierover, beperken we risico’s. 
Volledig wegnemen van risico’s is onmogelijk. 
 
2. Reguleren van overlast 

De gemeente beperkt overlast. Overlast is subjectief. Het is daarom belangrijk 
om de beleving van overlast te beperken. Met name voorafgaand aan 
evenementen worden maatregelen getroffen. In plaats van het vaststellen van 
geluidsnormen aan de hand van decibels, wordt bijvoorbeeld gekozen voor 
communicatie vooraf en het sturen op eindtijden. Ook samenhang en overlap 
tussen evenementen is hierin van belang. Er komt een evenementenkalender. 
 
3. Stimuleren 

Binnen de kaders voor het bevorderen van veiligheid en het reguleren van overlast 
geven we een koers voor de gemeentelijke inzet voor het stimuleren van een 
evenementenaanbod, dat aansluit bij de behoefte van inwoners en bezoekers, en 
de promotie ervan. We doen dit op de volgende drie manieren: 

I. Aanjagen van nieuwe evenementen (productontwikkeling); 
II. Promotie van het evenementenaanbod van De Wolden; 
III. Bieden van praktische ondersteuning waar nodig en mogelijk. 

Tourist Info De Wolden is de uitvoerende partij voor manieren I en II, de gemeente 
voor manier III.  
 

4. Procesinrichting 

De dienstverlening moet zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk verlopen. 
Vergunningen worden alleen verplicht gesteld als het voor het beperken van 
overlast en/of het voorkomen van onveiligheid noodzakelijk is, in andere situaties 
volstaat een melding. De verordening wordt geactualiseerd en aan de hand 
daarvan wordt het proces van vergunningverlening opnieuw ingericht. 
 
Vervolg 

Aan de hand van de kaders in deze nota wordt een nieuwe 
evenementenverordening opgesteld. Onder anderen inwoners, organisatoren en 
professionals krijgen gelegenheid hierover te adviseren.  
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1. Inleiding  
 
In De Wolden wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd. Deze 
evenementen trekken bezoekers aan, vanuit eigen kernen maar ook van 
daarbuiten. Ze brengen levendigheid, vormen als (dag)attractie een belangrijk 
onderdeel van de toeristisch-recreatieve sector en dragen bij aan het imago van 
De Wolden als aantrekkelijke woon- en vestigingsgemeente. Daarom stimuleren 
we evenementen. Om evenementen veilig en met zo min mogelijk overlast voor 
de omgeving te laten verlopen, reguleren we ze ook. 
 
Het hebben van evenementen in onze gemeente wordt vooral als positief ervaren, 
maar er kan ook van alles misgaan.  De artikelen op pagina 3 onderstrepen dit 
belang. Ze tonen de verschillende onderdelen waar evenementenbeleid 
betrekking op kan hebben. Ze maken duidelijk dat evenementen een stimulans 
kunnen vormen voor de regio (voorbeeld 3), maar ook leiden tot onveilige 
situaties (voorbeeld 2), of overlast (voorbeeld 4). Uit het artikel over het 
Zeeuwse festival (voorbeeld 1) blijkt daarnaast het belang van goede 
vergunningverlening.  
 
Voor u ligt de Nota Evenementen van de gemeente De Wolden (hierna: nota). In 
deze nota komen de stimulerende en regulerende thema’s rondom evenementen 
samen en wordt het beleid rondom evenementen integraal bezien.  
 

Aanleiding en achtergrond 

Recreatie en toerisme 

Uit de Toekomstvisie 2020, de Structuurvisie 2010-2030, het Beleidsplan 
Recreatie en Toerisme 2008-2012 en de Cultuurnota 2007 blijkt dat De Wolden 
evenementenbeleid wil opstellen. De achterliggende reden voor deze ambitie is 
het uitgangspunt dat evenementen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
lokale economie en werkgelegenheid, de promotie van De Wolden als 
aantrekkelijke woon- en vestigingsgemeente en de levendigheid in de gemeente.  
 

In de raadsvergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad een 
amendement over evenementenbeleid aangenomen. Uit het amendement: ‘Een 
betere samenhang en bundeling van evenementen is zeer gewenst.’ Hoofdstuk 4 
van deze nota (Stimuleren) is conform de wens van de raad een praktische set 
werkafspraken die gericht zijn op een betere samenhang en bundeling van 
evenementen.  
 

Veiligheid en overlast 

Vanuit Integraal Veiligheidsbeleid is er de behoefte om zoveel mogelijk de 
veiligheid van evenementen te waarborgen en de risico’s bij evenementen te 
beperken. Uit de Veiligheidsanalyse 2009 is gebleken dat er door inwoners 
overlast wordt ervaren bij evenementen. Het evenementenbeleid richt zich op het 
terugdringen van deze ervaren overlast. 
 
In 2011 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie voor 
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) bij verschillende gemeenten een 
toezichtonderzoek gehouden naar de kwaliteit van het proces van 
vergunningverlening voor publieksevenementen.  
Het onderzoek leidde voor gemeente De Wolden tot een aantal aanbevelingen: 
o Het proces te verbeteren op verschillende onderdelen, zoals het vastleggen 

van beleid, procedures en verantwoordelijkheden en het invoeren van toezicht 
en handhaving, afgestemd met de regio. 

o Evenementenbeleid verder te ontwikkelen, vast te leggen en daarmee zoveel 
mogelijk aansluiting te zoeken bij de regio. 
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o Toezicht te houden op de voorwaarden in de vergunningen en hierop te 
handhaven indien nodig. De gemeente kan hierin haar verantwoordelijkheid 
nemen en een actievere rol vervullen. 

De aanbevelingen vormen een aanleiding om het huidige evenementenbeleid te 
herzien. 
 
Doel van de nota 

Het stellen van kaders op het gebied van openbare orde en veiligheid. Binnen 
deze kaders een koers geven voor de gemeentelijke inzet met betrekking tot het 
stimuleren van een aantrekkelijk aanbod van evenementen. 
 
Definitie 

Het begrip evenement kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Voor 
deze nota kiezen we voor de brede definitie die door het Nederlands Instituut 
Fysieke Veiligheid wordt gehanteerd1:  
 
‘Een evenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald 
tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar 
toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt.’ 
 
Leeswijzer 

In deze Nota Evenementen gelden vier vraagstukken als basis:  
 

1. Bevorderen van veiligheid  
Op welke manieren bevorderen we de veiligheid bij evenementen? 

2. Reguleren van overlast  
Hoe kijken we aan tegen overlast 
gerelateerd aan evenementen? 

3. Stimuleren  
In hoeverre en op welke manier stimuleren 
we evenementen? 

4. Procesinrichting  
Hoe optimaliseren we het werkproces en 
daarmee de dienstverlening rondom 
evenementen? 

 
De nu volgende hoofdstukken behandelen één voor één de bovengenoemde 
onderwerpen. De nota sluit af met een communicatie- en participatiehoofdstuk.  
 
Vervolgproces 

Met het vaststellen van voorliggend beleid worden kaders gegeven voor het 
opstellen van een herziene Festiviteiten- en evenementenverordening, eventueel 
gekoppelde beleidsregels en een daarbij behorend werkproces. Daarnaast wordt 
met deze nota het beleid rondom stimuleren van evenementen vastgesteld en kan 
worden gestart met de uitvoering. 
 
Bij het herzien van de Festiviteiten- en evenementenverordening worden inwoners, 
organisatoren en professionals2 betrokken. Na dit participatietraject wordt aan de 
gemeenteraad een nieuwe verordening ter vaststelling voorgelegd. 

 

                                           
1 Uit: Leidraad veiligheid publieksevenementen (NIFV) 
2 In deze nota wordt onder ‘professionals’ verstaan: gemeente De Wolden en de 
partners met betrekking tot evenementen, waaronder de hulpdiensten. 
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2. Bevorderen van veiligheid 
 

Het hebben van evenementen in onze gemeente wordt vooral als positief ervaren, 
maar er kan ook van alles misgaan.  In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag op 
welke manier de veiligheid bevorderd kan worden.  
 
We stellen in dit hoofdstuk de kaders rondom veiligheid en risico’s. In de 
verordening komen we tot een concrete uitwerking daarvan. 
 

Huidige situatie 

Op dit moment worden in de vergunning voorwaarden verbonden aan 
evenementen. Deze voorwaarden zijn lokaal opgesteld. Zo nodig vindt er ter 
plekke controle plaats door de brandweer. Bij het verlenen van de vergunning 
wordt niet altijd rekening gehouden met evenementen die gelijktijdig 
plaatsvinden. Na het verlenen van de vergunning ontvangen hulpdiensten1 een 
kopie. 
 
In reactie op de uitkomsten van het IOOV onderzoek heeft de Veiligheidsregio 
Drenthe veiligheidsrisico’s voor evenementen geformuleerd. Deze zijn opgenomen 
in de “Handreiking advisering en inzet hulpverleningsdiensten bij risicovolle 
evenementen”. De mate waarin een evenement een veiligheidsrisico vormt, is 
afhankelijk van: 
o Soort evenement. Risico’s verschillen tussen bijvoorbeeld popconcerten, auto- 

en motorsportevenementen en toerritten. 
o Samenstelling publiek. Onder andere aantal bezoekers, leeftijdsopbouw en 

alcoholgebruik zijn van belang. 
o Aanvullende risicofactoren. Grote publieksdichtheid, grote verplaatsingen en 

gelijktijdige aanwezigheid van tegengestelde groepen werken risicoverhogend. 
 
In Bijlage 1 is de risicoanalyse van de Veiligheidsregio Drenthe weergegeven.  
 
Het ligt voor de hand om de door de gemeente op te 
leggen voorwaarden aan te laten sluiten bij de 
veiligheidsrisico’s uit de handreiking. Momenteel 
worden er bij grote en risicovolle evenementen op ad 
hoc basis veiligheidsplannen gemaakt en 
multidisciplinaire veiligheidsoverleggen gevoerd. In de 
veiligheidsplannen worden scenario’s (bijvoorbeeld 
‘Plotseling noodweer’) uitgewerkt om de risico’s te 
beperken. De handreiking biedt een kader om deze ad 
hoc aanpak te structureren. 
 
Op dit moment vindt er geen toezicht en handhaving plaats vanuit de gemeente 
bij evenementen. 
 

Doel 

Het aangeven van kaders om veiligheidsrisico’s te beperken.  
 
Kaders2 

1. De veiligheid voor bezoekers, deelnemers, organisatoren en omwonenden 
moet voor zover mogelijk gewaarborgd zijn bij evenementen; 

2. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid bij evenementen; 
                                           
1 In deze nota wordt onder ‘hulpdiensten’ verstaan: Politie en Veiligheidsregio 
Drenthe (Brandweer en GHOR).   
2 In deze nota worden ‘kaders’ opgevat als opdrachten en randvoorwaarden 
waarbinnen het college het evenementenbeleid uitwerkt en ter hand neemt. 
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3. In het kader van de verkeersveiligheid neemt de gemeente haar rol en 
verantwoordelijkheid als wegbeheerder en adviseert en ondersteunt 
organisatoren bij de voorbereiding en het treffen van maatregelen; 

4. De gemeente verbindt aan een evenementenvergunning voorschriften ter 
bevordering van de veiligheid. Externe omstandigheden zijn niet altijd 
goed in te schatten of te beïnvloeden waardoor risico’s niet volledig uit te 
sluiten zijn;  

5. Voor een goede voorbereiding op calamiteiten bij risicovolle evenementen 
wordt er vooraf multidisciplinair een aanpak bepaald en vastgelegd in een 
veiligheidsplan. Gemeente en hulpdiensten zijn op basis van de Wet 
Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor rampenbestrijding en 
crisisbeheersing indien er zich een calamiteit voordoet.  

 

Wat gaan we doen? 

1. In de Festiviteiten- en evenementenverordening en eventueel de daarbij 
horende beleidsregels worden voorwaarden vastgelegd waaraan 
evenementen per risicogroep moeten voldoen. De vergunningen worden 
vervolgens verleend met inachtneming van deze voorwaarden.  

2. Voor het inschatten van risico’s en voor de advisering van hulpdiensten 
hierover sluit de gemeente aan bij de handreiking van de Veiligheidsregio 
Drenthe. Aan de hand van de risicoclassificatie wordt een evenement 
geclassificeerd als A-, B- of C-evenement. De risicoanalyse inclusief de 
puntenverdeling is weergegeven in Bijlage 1. In onderstaande tabel is 
opgenomen hoe wordt omgegaan met externe adviseurs.  

Categorie Voorbeelden Betrekken adviseurs? 

A  

Evenement met 
weinig risico 

Rommelmarkten, 
Wandeltochten 

Relevante partijen worden schriftelijk 
geïnformeerd. 

B  

Evenement met 
beperkt risico 

Concours Hippique,  
Nacht van Zuidwolde 

Relevante partijen worden schriftelijk 
geïnformeerd, indien gewenst volgt 
ook een overleg. 

C  

Evenement met 
hoog risico 

Hunefestival, 
Oldtimerdag 

Er vindt altijd overleg plaats met 
relevante partijen. 

 
3. De inzet van hulpdiensten bij evenementen moet altijd gewaarborgd 

kunnen worden. Vanuit dat oogpunt is het van belang dat data van 
evenementen op elkaar worden afgestemd. Dit is mogelijk door het 
instellen van een centrale evenementenkalender die regionaal wordt 
gedeeld. Het samenvallen van twee B- of C-evenementen kan een 
weigeringsgrond zijn voor het verlenen van de vergunning. 

4. In de herziene verordening leggen we afspraken vast rondom 
veiligheidsplannen en multidisciplinair overleg. Het proces wordt conform 
deze afspraken ingericht. 

5. Verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Bij ieder evenement dat op de 
openbare weg plaatsvindt en/of dat een verkeersaantrekkende werking 
heeft, wordt aan de organisatie een verkeersplan gevraagd. De gemeente 
ondersteunt hierbij indien nodig (zie Hoofdstuk 4). In het verkeersplan is 
nadrukkelijk ruimte voor de toegankelijkheid voor hulpdiensten.  

6. We houden toezicht op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Dit is 
conform één van de aanbevelingen van het rapport van IOOV. In 2013 is 
een ‘Handhavingsplan voor overlast in de openbare ruimte’ opgesteld. Aan 
de hand van dit plan vindt met ingang van het evenementenseizoen 2014 
steekproefsgewijs toezicht plaats bij evenementen. Bij het organiseren van 
toezicht houden we rekening met de risicoanalyse van de Veiligheidsregio 
Drenthe en met eerder ontvangen klachten. 
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3. Reguleren van overlast 
 
Huidige situatie 

In de Veiligheidsanalyse 2009 wordt aangegeven dat er incidenteel klachten 
worden ontvangen over evenementen. Een inventarisatie van de ontvangen 
klachten in 2012 levert op dat dit gaat over geluid, eindtijden, verkeer 
(wegafsluitingen, omleidingen en parkeren) en locatie.  
 
In de huidige Festiviteiten- en Evenementenverordening zijn ter voorkoming van 
geluidsoverlast geluidsnormen opgenomen in decibels. Er vindt hierop geen 
toezicht en handhaving plaats bij evenementen. 
 
Uit de Veiligheidsanalyse 2009 blijkt ook dat er in het algemeen overlast wordt 
ervaren van overmatig alcoholgebruik. De politie constateert veel alcoholgebruik 
bij evenementen. Wanneer de politie ingezet moet worden bij incidenten tijdens 
of na afloop van evenementen, is er volgens de politie vaak alcohol in het spel.   
 
De jaarwisseling vraagt om veel inzet van hulpdiensten omdat er op veel 
verschillende locaties kleine bijeenkomsten of evenementen georganiseerd 
worden. De evenementen rond de jaarwisseling worden daarom in samenhang 
bekeken en beoordeeld. Rondom de jaarwisseling was een stijging van 
overlastmeldingen waar te nemen. Vanaf 2010 wordt door gemeente De Wolden 
in samenwerking met de hulpdiensten extra ingezet op het reduceren van 
overlast in de periode rond de jaarwisseling (o.a. door carbid, geluidsoverlast, 
vernielingen).  
 
Uit de Veiligheidsanalyse 2009 blijkt dat de meldingsbereidheid van overlast laag 
is. Buurtbewoners durven bijvoorbeeld overlast niet altijd te melden omdat ze 
bang zijn voor negatieve reacties. Inwoners geven daarnaast aan dat ze denken 
dat het geen nut heeft om overlast te melden. Hieruit is op te maken dat er meer 
overlast ervaren wordt, dan bij de instanties bekend is.  
 
Doel 

Het beperken van overlast. 
 

Kaders 

Overlast is een subjectieve waarneming. Overlast is voor iedereen anders. In veel 
gevallen blijkt dat mensen overlast als minder heftig ervaren als ze er van 
tevoren rekening mee hebben kunnen houden.  

1. Hoewel overlast door evenementen moet worden beperkt, accepteren we 
dat er overlast beleefd kan worden; 

2. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het beperken 
van overlast; 

3. Er wordt geprobeerd overlastbeleving te beperken door maatregelen te 
nemen voorafgaand aan het evenement. Dit kunnen bijvoorbeeld 
afspraken zijn over eindtijden, vroegtijdige publicatie en communicatie 
met omwonenden; 

4. Het meten en handhaven van geluidsnormen in decibels is omslachtig: het 
is arbeidsintensief en kost veel tijd en geld. Bij het voorkomen van 
geluidsoverlast ligt daarom de nadruk niet op geluidsnormen maar op 
eindtijden, frequentie en informatieverstrekking over het evenement. Ook 
wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van andere evenementen 
in de buurt. Mochten deze maatregelen ter voorkoming van 
geluidsoverlast niet het gewenste effect hebben, dan kunnen op grond van 
het Activiteitenbesluit geluidsnormen gehanteerd worden; 

5. Voor omleidingen maken we gebruik van het Protocol Omleidingsroutes  
dat door het college is vastgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd wat 
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organisator en gemeente moeten doen om eventuele omleidingsroutes 
gereguleerd en met zo weinig mogelijk overlast te laten plaatsvinden; 

6. Deze nota past binnen het alcoholbeleid 2010-2015 “Nuchter bekeken” 
waarvan één van de doelstellingen is: het voorkomen van problematisch 
alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar) en het voorkomen van 
openbare orde problematiek;  

7. In het project Maklukzat van de Vereniging Drentse Gemeenten is door de 
deelnemers afgesproken dat in het afwegingskader voor de beoordeling 
van een aanvraag voor een evenementenvergunning criteria opgenomen 
worden die gericht zijn op verantwoord alcoholgebruik; 

8. In principe mag (wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan) op alle 
geschikte locaties een evenement georganiseerd worden. Daarom is het 
niet nodig om evenementen uitsluitend op vastgestelde terreinen toe te 
staan; 

9. Bij het beperken van overlast houden we rekening met de samenhang en 
eventuele overlap tussen evenementen. Er komen regels over het aantal 
evenementen, de duur, de frequentie et cetera. 

10. We beschouwen evenementen die georganiseerd worden rond de 
jaarwisseling als één evenement dat we behandelen volgens 
risicoclassificatie C: er vindt altijd overleg met de hulpdiensten plaats en 
er wordt een veiligheidsdraaiboek opgesteld. 

 
Wat gaan we doen? 

Genoemde kaders vormen de basis voor de uitwerking in een herziene 
Festiviteiten- en evenementenverordening. Hierin worden regels gesteld om 
overlast te beperken.  
 
In een participatietraject worden in ieder geval inwoners, organisatoren en 
professionals betrokken bij het vormgeven van de nieuwe verordening. 
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4. Stimuleren 
 
Veel inwoners en bezoekers van De Wolden gaan graag naar evenementen. Ze 
worden vermaakt en hebben contact met anderen. Ook voor de gemeente hebben 
evenementen een betekenis. Onderkend is dat evenementen als onderdeel van het 
toeristisch-recreatieve aanbod bijdragen aan de lokale economie en 
werkgelegenheid. Daarnaast dragen zij bij aan het sportieve en culturele aanbod 
van de gemeente. Mede daarom is in de Toekomstvisie DE WOLDEN 2020 en de 
Structuurvisie De Wolden 2010-2030 aangegeven dat er behoefte is aan 
evenementenbeleid.  
 
Bij het opstellen van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het ‘Plan van Aanpak 
Evenementenbeleid voor economische, sociale en promotionele doeleinden’ (2012).  
  
Huidige situatie 

De huidige situatie van het aanbod en de mogelijkheden voor ontwikkeling zijn 
weergegeven in een tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van een analyse 
van het lokale aanbod en een analyse van algemene trends in de 
vrijetijdseconomie. De tabel is ingedeeld op basis van een onderscheid in de sterke 
en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. In bijlage 2 vindt u meer 
uitgebreide informatie over de analyse van de situatie in De Wolden en de wijze 
waarop de informatie is verzameld. 
 
Sterkten  Zwaktes  
• Breed evenementenaanbod dat al redelijk goed 

aansluit bij behoeften van inwoners en 
bepaalde huidige toeristisch-recreatieve 
doelgroepen  

• Actief verenigingsleven 
• Goede fysieke infrastructuur met knooppunten 

voor evenementen rondom fietsen en wandelen  
• Rijk cultureel en cultuurhistorisch aanbod dat 

mogelijkheden biedt om nieuwe doelgroepen 
aan te spreken 

• Lokale (outdoor) sportevenementen o.a. 
hardlopen en ATB die mogelijkheden bieden om 
nieuwe doelgroepen aan te spreken 

• Ontwikkelde paardensector: hippische 
evenementen, (inter)nationale handel en sport. 
Voor natuurgerichte hippische evenementen 
(buitenrijden) zijn uitgestrekte natuurgebieden 
met ruiterpaden in buurtgemeente aanwezig 

• Diverse al ingezette initiatieven in dorpen om 
meer samen te werken rondom (o.a.) 
evenementen (zoals Ondernemend Reestdal, 
‘Ruinerwold Peregoed’ en initiatieven in 
Dorpsvisies)  

• Tourist Info De Wolden reorganiseert en zet in 
op gebiedsmarketing: centrale promotie en 
aanjagen productontwikkeling, waaronder 
evenementen 

 

• Relatief weinig evenementen in de (voor de 
toeristisch-recreatieve sector) rustige 
winterperiode 

• Aanbod evenementen voor nieuwe beoogde 
toeristische doelgroepen (bovenlokale 
evenementen/in het oogspringende 
evenementen rondom cultuur/cultuurhistorie 
en (outdoor) sport) 

• Organisatoren zijn veelal lokaal georiënteerd. 
• Er is weinig onderlinge informatie-

uitwisseling, communicatie en afstemming 
over evenementen 

• Organisatoren staan sceptisch tegenover 
mogelijkheden aanjagen samenwerking 
(onderling en met andere branches) 

• Weinig (gezamenlijke) en gecoördineerde 
(boven)regionale promotie. Bijv. veel 
verschillende lokale evenementenkalenders 

 
 

Kansen  Bedreigingen  
• Kansrijke niches in vrijetijdsmarkt, zoals 

paarden, cultuurhistorie en culinaire 
streekproducten.  

• Vraag naar cross-overs van onderwerpen als 
educatie, zorg, (outdoor)sport in bijzondere 
natuur/landschap en voeding met recreatie 

• Er komt meer aandacht voor de regio, 
cultuurhistorie en authenticiteit 

• Verzilvering (nieuwe ouderen) biedt kansen 
• Omliggende gemeenten willen samenwerken in 

gebiedsmarketing 
 

• Veel gemeenten in de regio zetten in op 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling met o.a. 
evenementen aanjagen, afstemming 
noodzakelijk 

• Doelgroepen hebben veel alternatieven in 
Nederland 

• Budgetten gemeente onder druk (voor evt. 
stimuleringssubsidies en faciliteren 
gebiedsmarketing) 

• De uitgaven in de vrijetijdssector staan onder 
druk door de economische crisis 
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Uit de analyse concluderen we dat er in De Wolden een goede basis ligt om een 
evenementenaanbod te stimuleren dat aansluit bij de wensen/behoeften van 
inwoners en (nieuwe) toeristisch-recreatieve doelgroepen. Hierbij moeten we wel 
rekening houden met het volgende:  
• Organisatoren van evenementen staan enigszins sceptisch tegenover 

initiatieven om meer samenwerking onderling en met andere branches en 
bundeling van lokale evenementen aan te jagen. Men is vooral lokaal en op de 
eigen organisatie georiënteerd. 

• De organisatietransitie van Tourist Info De Wolden is erop gericht dat Tourist 
Info De Wolden dé uitvoeringsorganisatie wordt voor centrale promotie (van 
o.a. evenementen) en het aanjagen van nieuwe producten (idem o.a. 
evenementen). Deze transitie is echter pas begin 2013 ingezet. Dit betekent 
dat Tourist Info De Wolden zich volgens planning pas vanaf 2014 in 
toenemende mate kan richten op deze activiteiten. Uiteraard is in 2013 al wel 
zoveel als mogelijk gestart met de uitvoering. 

 
Doel 

Binnen de kaders voor het reguleren van risico’s en overlast die in de voorgaande 
hoofdstukken zijn gesteld, geven we een koers voor de gemeentelijke inzet voor 
het stimuleren van een evenementenaanbod, dat aansluit bij de behoefte van 
inwoners en bezoekers, en de promotie ervan.  
 

Kader 

Bij het stimuleren van een aantrekkelijk 
evenementenaanbod en de promotie ervan neemt de 
gemeente waar nodig en mogelijk een faciliterende rol in. 
Het initiatief met betrekking tot het organiseren van 
evenementen blijft bij organisatoren (inwoners, 
ondernemers en maatschappelijk organisaties) liggen.  
 
De gemeente beschouwt Tourist Info De Wolden als dé 
centrale uitvoeringsorganisatie voor toeristisch-recreatieve 
gebiedsmarketing, waar ook promotie en het aanjagen van 
productontwikkeling rondom evenementen, onderdeel van 
uitmaakt. Dit betekent ondermeer dat de gemeente zelf geen uitvoerende rol heeft 
rondom het aanjagen en promoten van evenementen. Hierover maken we 
afspraken met, en verwijzen we door naar Tourist Info De Wolden.  
 

Wat gaan we doen? 

I. Aanjagen nieuwe evenementen (productontwikkeling) 

In de Wolden zijn volop kansen aanwezig om het huidige evenementenaanbod te 
verbeteren. Door bepaalde evenementen te bundelen, samenwerking tussen 
organisatoren en met (recreatie)ondernemers aan te jagen kan een 
kwaliteitsverbetering aangebracht worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden het 
aanbod meer te verspreiden over de seizoenen om zo het toeristisch-recreatieve 
seizoen te verlengen. 
 
1. De gemeente De Wolden faciliteert Tourist Info De Wolden met behulp van de 

jaarlijkse subsidie en/of projectsubsidies, om productontwikkeling (o.a.) 
rondom evenementen aan te jagen. Met behulp van een (prestatie) 
overeenkomst op basis waarvan subsidieverlening plaatsvindt, maken we 
hierover afspraken. Hiervoor is de inzet van verschillende instrumenten door 
Tourist Info De Wolden denkbaar, zoals het organiseren van 
themabijeenkomsten, bijeenroepen van initiatiefnemers uit de verschillende 
dorpen en ondersteunen van nieuwe evenementen in de aanloopfase. 
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Daarnaast worden afspraken gemaakt over de wijze waarop Tourist Info De 
Wolden afstemming tussen organisatoren zal stimuleren, om te voorkomen dat 
er tegelijkertijd evenementen voor eenzelfde doelgroep zijn. Hiervoor is de 
inzet van verschillende instrumenten denkbaar zoals bijeenkomsten voor 
organisatoren ter afstemming, gecombineerd met het individueel informeren 
over de data en inhoud van andere evenementen in de gemeente. Deze 
maatregelen kunnen worden ondersteund door één centrale 
evenementenkalender, op www.touristinfodewolden.nl (zie ook onderdeel II 
promotie).  

 
2. Een ander instrument dat we kunnen (blijven) inzetten, is het verstrekken van 

stimulerings- of startsubsidies om gewenste evenementen te stimuleren, 
bijvoorbeeld omdat het door de economische crisis lastiger is om sponsoren 
voor (nieuwe) evenementen te werven. Hiervoor heeft het college de 
mogelijkheid beleidsregels vast te stellen. Financiële dekking wordt gezocht 
binnen de budgetten voor recreatie en toerisme, sport, cultuur en 
plattelandsontwikkeling. Zonodig wordt de gemeenteraad gevraagd om een 
aanvullend budget bij behandeling van de Kadernota/ Programmabegroting.  

 
II. Promotie evenementenaanbod De Wolden 

Ook voor dit onderdeel geldt dat de gemeente Tourist Info De Wolden faciliteert 
met behulp van de jaarlijkse subsidie en/of projectsubsidies om de promotie van 
het evenementenaanbod uit te voeren. Met behulp van een (prestatie) 
overeenkomst op basis waarvan subsidieverlening aan Tourist Info De Wolden 
plaatsvindt, maken we hierover afspraken. De promotie vanuit Tourist Info De 
Wolden is aanvullend op de eigen promotieactiviteiten van organisatoren en moet 
plaatsvinden in overleg met de organisatoren. Tourist Info De Wolden kan 
verschillende middelen en activiteiten inzetten zoals: 
 
1. Elke maand evenementenposters afdrukken en die ter beschikking stellen aan 

de (verblijfs)recreatie en middenstand in de dorpen; 
2. Continuering van de evenementenbrochure, huis-aan-huis te verspreiden en te 

verstrekken aan bezoekers via de Toeristische Informatiepunten en andere 
locaties waar veel toeristen en recreanten komen. Tourist Info De Wolden heeft 
in 2013 voor het eerst een dergelijke brochure gemaakt. Voor het volgende 
jaar wordt bezien of en in hoeverre Tourist Info De Wolden hierin meer kan 
samenwerken met lokale uitgever(s), die ook evenementenboekjes maken; 

3. Het evenementenaanbod meenemen in activiteiten gericht op het genereren 
van publiciteit over De Wolden/Zuidwest Drenthe als toeristische bestemming 
(o.a. free publicity, perscontacten, etc.); 

4. Via het relatiebeheer met organisaties als Tourist Info Drenthe en Marketing 
Drenthe stimuleren dat de Woldense evenementen nog meer ‘in de etalage van 
Drenthe worden gezet’.  

5. Eén centrale evenementenkalender op touristinfodewolden.nl, in plaats van 
meerdere (niet-volledige) kalenders zoals nu het geval is o.a. op dewolden.nl 
en touristinfodewolden.nl. In dit geval zal de gemeente dan bij de kalender op 
de wolden.nl verwijzen naar de website van Tourist Info De Wolden. Verder 
moet Tourist Info De Wolden voor een dergelijke centrale kalender afspraken 
maken over uitwisseling van gegevens met het Cultureel Platform, de 
gemeente en andere relevante organisaties.  

6. Ondersteuning van organisatoren in de uitvoering en professionalisering van 
hun promotie. 

 
III. Praktische ondersteuning 

De gemeente ondersteunt organisatoren van evenementen die aan de voorwaarden 
voldoen, op verschillende vlakken. We werken mee aan veiligheidsplannen en 
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verkeersplannen en leveren dranghekken. Waar nodig en mogelijk stellen we 
kennis en/of middelen beschikbaar. 
 
We faciliteren evenementen waar nodig en mogelijk op de volgende manieren: 
1. De gemeente beoordeelt de verkeers- en parkeerplannen. Zonodig faciliteert 

de gemeente de organisatoren bij het opstellen van deze plannen (o.a. 
omleidingroutes);  

2. Bij risicovolle C–evenementen en evenementen met een grote 
verkeersaantrekkende werking zorgt de wegbeheerder voor de omleiding. Bij 
niet commerciële activiteiten belast de gemeente de daarmee gemoeide 
kosten niet door aan organisatoren; 

3. We dragen bij aan veiligheidsplannen; 
4. We faciliteren in onder andere het beschikbaar stellen om niet van 

gemeentegrond, dranghekken en containers. Organisatoren kunnen kosteloos 
gebruik maken van o.a. dranghekken. Ze kunnen deze zelf halen bij de 
gemeente of tegen betaling door de gemeente laten brengen. Voor de afvoer 
van afval naar een erkende inzamelaar is de organisatie verantwoordelijk. 
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5. Procesinrichting  
 

Huidige situatie 

Het gemeentelijke proces rondom evenementen gaat voornamelijk om 
vergunningverlening. Op dit moment gaan we in De Wolden ruimhartig en flexibel 
om met het verlenen van evenementenvergunningen. Een van de constateringen 
van IOOV sluit hierop aan: er is geen proces vastgesteld op basis waarvan de 
vergunningaanvragen worden behandeld. Ook is niet vastgelegd in welke situaties 
advies wordt ingewonnen bij de hulpdiensten. Hulpdiensten ontvangen na 
verlening van de vergunning altijd een kopie. 
 
Conform de huidige Festiviteiten- en evenementenverordening is het bijna altijd 
verplicht om een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een 
evenement. Gemeenten zijn vrij om te bepalen of bij een evenement een melding 
volstaat of dat een vergunning noodzakelijk is. De Drentse gemeenten gaan hier 
verschillend mee om. In Bijlage 3 is een overzicht per gemeente weergegeven. 
 
Doel 

Een efficiënt en klantvriendelijk ingericht proces rondom evenementen. 
 
Kaders 

1. Een vergunning is alleen verplicht als het voor het beperken van overlast 
en/of het voorkomen van onveiligheid noodzakelijk is, in andere situaties 
volstaat een melding. 

2. Waar mogelijk worden meerjarige vergunningen verleend voor jaarlijks 
terugkerende, identieke evenementen. 

3. Organisatoren worden pro actief benaderd voor het tijdig aanvragen van 
een vergunning.  

4. Het proces moet passen binnen de wettelijke en gemeentelijke kaders, 
regels en termijnen. 

 
Wat gaan we doen? 

1. De Festiviteiten- en evenementenverordening wordt geactualiseerd. 
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om er beleidsregels aan te 
koppelen.  

2. Het proces van vergunningverlening wordt aan de hand van de 
verordening opnieuw ingericht en gedigitaliseerd.  

3. Om de inzet van hulpdiensten te kunnen waarborgen, worden zij bij 
vergunningplichtige evenementen altijd geraadpleegd voordat de 
vergunning wordt verleend. 

4. Alle verleende vergunningen worden gepubliceerd. 
5. Om de procedure van vergunningverlening zorgvuldig te kunnen 

uitvoeren, is het noodzakelijk dat de aanvragen op tijd worden ingediend. 
Het te laat indienen van een aanvraag vormt een weigeringsgrond. 

6. De inrichting van het proces (inclusief adviesaanvragen bij 
hulpverleningsdiensten) wordt vastgelegd in een procesbeschrijving. 
Hiermee wordt voldaan aan één van de aanbevelingen van het onderzoek 
van IOOV.  

7. Jaarlijks vindt een terugkoppeling aan de gemeenteraad plaats over 
evenementen en verleende en geweigerde vergunningen. Dit is conform 
een aanbeveling van IOOV. 

8. Er wordt bij evenementen toezicht en handhaving ingevoerd. 
9. Er wordt een procesbeschrijving opgesteld voor het vullen en controleren 

(op volledigheid en actualiteit) van de evenementenkalender en de 
verantwoordelijkheid daarvoor.  
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6. Communicatie 
 
Zoals in de inleiding is aangegeven, worden na vaststelling van de kaders 
inwoners, organisatoren en professionals betrokken bij de totstandkoming van de 
verordening. Voor het beleid in het hoofdstuk Stimuleren zijn al verschillende 
partijen betrokken geweest. Na vaststelling van voorliggende nota wordt gestart 
met de uitvoering van dit beleid. 
 
In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe de communicatie in het vervolgproces om te 
komen tot een verordening wordt vormgegeven. 
 
Krachtenveldanalyse 

Onder anderen inwoners, organisatoren en hulpdiensten worden betrokken bij de 
totstandkoming van de verordening. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen 
kaders te adviseren over de onderwerpen die in de verordening aan de orde 
komen. Om de mate van invloed van de actoren te bepalen, wordt een 
krachtenveldanalyse uitgevoerd. 
 
Kernboodschap 

Op basis van de vastgestelde kaders formuleren we een kernboodschap die in alle 
vraagstukken naar voren komt. Hiermee stimuleren we een eenduidig beeld over 
het evenementenbeleid van de gemeente.  
 
Communicatiekalender 

Op basis van deze Nota Evenementen en de hierboven genoemde 
krachtenveldanalyse stellen we een communicatiekalender op. Dit om de 
communicatie gestructureerd te laten verlopen. Hierin worden in ieder geval de 
volgende onderwerpen opgenomen: 
o Doelgroepen; 

o Communicatiestrategie en communicatiemomenten inclusief planning; 

o Communicatiemiddelen. 
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7. Bijlagen 

 
Bijlage 1. Risicoanalyse 

 
Soort evenement  Risicopunt  

(Grote) popconcerten > 10.000 
bezoekers  

3  

(Kleinere) popconcerten/tentfeesten, 
5.000 – 10.000 bezoekers  

2  

Festivals  3  
Markten / braderieën  1  

(Meerdaagse) grote wandelmarsen  3  
Kleine wandelmarsen  1  

Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto)  2  
Corso/optochten  3  
Beurzen  1  
Sportevenementen  2  

Grote (House) party's  2  
(te verwachten grote) demonstraties  3  
(te verwachten kleine) demonstraties  2  

Vliegshows  3  
Auto- en motorsportevenementen  3  
Vuurwerk  2  
 

Samenstelling publiek  Risicopunt  

1. Aantal deelnemers en/of bezoekers 

0 – 5000  0,2  
5000 – 10.000  0,4  
10.000 – 15.000  0,6  

15.000 – 20.000  0,8  
> 20.000  1,0  
2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt)  

0 - 10 jaar (zonder aanwezigheid 
ouders)  

0,5  

0 - 10 jaar (aanwezigheid ouders)  0,25  
10 - 20 jaar (zonder aanwezigheid 
ouders)  

0,75  

10 - 20 jaar (aanwezigheid ouders)  0,5  
15 – 30 jaar  1,0  
30 – 45 jaar  0,5  
> 45 jaar  0,25  
Alle leeftijden  0,75  
3. Conditie / gezondheidstoestand  

Goed  0,00  
Redelijk  0,25  
Matig  0,5  
Slecht  1,0  
4. Gebruik alcohol / drugs  

Niet aanwezig  0  
Mogelijk aanwezig doch geen 
risicoverwachting  

0,25  

Aanwezig met risicoverwachting  1,00  

5. Aanwezigheid van publiek  

Als toeschouwer  0,50  
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Als toeschouwer cq. deelnemer  0,75  
Als deelnemer  1,00  

 
Samenstelling publiek  Risicopunt  

1. Gemeentegrens overstijgend  

Niet gemeentegrens overstijgend  0,5  

Gemeentegrens overstijgend  1,00  
2. Locatie evenement  

In een gebouw  0,75  
In een tijdelijk onderkomen (tent etc.)  0,75  
In de open lucht op een locatie die 
daarvoor normaal gesproken is 
bestemd en ingericht  

0,5  

In de open lucht op een locatie die 
daarvoor normaal gesproken niet is 
bestemd en ingericht  

0,75  

3. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen  

Goed  0  
Redelijk  0,5  

Matig  0,75  
Slecht  1,00  

4. Seizoen  

Lente  0,25  
Zomer  0,5  
Herfst  0,25  
Winter  0,5  
5. Duur evenement  

0-3 uur (maandag t/m vrijdag) 
daguren  

0,25  

0-3 uur (maandag t/m donderdag) 
avond/nachturen  

0,5  

0-3 uur (weekend, vrijdag t/m 
zondag) daguren  

0,5  

0-3 uur (weekend, vrijdag t/m 
zondag) avond/nachturen  

0,75  

3-12 uren (daguren)  0,75  

3-12 uren (avond/nachturen)  1,00  
1 dag  1,00  
Meerdere dagen  1,00  
6. Ondergrond  

Harde ondergrond: steen, asfalt e.d.  0,25  
Zachte ondergrond: zand, gras e.d. 
(vochtdoorlatend)  

0,5  

Zachte ondergrond: zand, gras e.d. 
(drassig)  

0,75  

 
Aanvullende risicofactoren (elk 

item kan scoren)  

Risicopunt  

aanwezigheid dieren  0,5  
grote publieksdichtheid  0,5  
grote dynamiek (grote verplaatsingen)  0,5  

grote fluctuatie in aantal en aard van 
publiek  

0,5  

risico's van luchtvaart  0,5  
risico's op of nabij water  0,5  
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onprofessionaliteit organisator  0,5  
kans op slachtoffers  0,5  

slechte bereikbaarheid hulpdiensten  0,5  
kans op escalatie  0,5  
momenten van verhoogd risico  0,5  
gelijktijdig aanwezigheid 
tegengestelde groepen  

0,5  

aanwezigheid van politieke / 
extremistische lading  

0,5  

 
Totaal 

risicopunten  

Omschrijving  Advies aan 

hulpdiensten?  

> 9  C - evenement  
Evenement met hoog risico  

Ja  

6 – 9  B - evenement  
Evenement met beperkt 
risico  

Optioneel  

< 6  A – evenement  
Evenement met weinig 
risico  

nee  
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Bijlage 2. Huidige situatie evenementenaanbod: waardering en promotie 

 
De beschrijving van de huidige situatie in De Wolden is gebaseerd op een analyse 
van het aanbod in De Wolden en van algemene trends in de vrijetijdssector. 
Hiervoor is ook tevens gebruik gemaakt van het Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
2013-2017. Daarnaast zijn telefonische interviews gehouden met organisatoren en 
andere betrokkenen van Tourist Info De Wolden en verenigingen van plaatselijk 
belang. Tot slot is gebruik gemaakt van een indicatief onderzoek uit 2009 door een 
stagiaire van de Stenden Hogeschool in Emmen naar de mate van waardering van 
het evenementenaanbod onder inwoners van De Wolden.  
 
Huidig aanbod en de waardering ervan 

In de gemeente vinden jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen plaats op het 
gebied van sport, kunst, cultuur, muziek en er zijn diverse markten. Veel 
evenementen komen voort uit een actief verenigingsleven in de kernen. Uit het 
indicatieve onderzoek uit 2009 blijkt dat inwoners van De Wolden tevreden zijn 
over het aanbod, maar men heeft ook nog wel wensen. Zo is men voorstander van 
het stimuleren van nieuwe evenementen, met behoud van het huidige 
evenementen. Bij nieuwe evenementen denkt men aan meer evenementen voor 
jongeren onder de 16, meer sportevenementen, gezellige avonden met 
bijvoorbeeld bands, talentenjachten of artiesten of een muziekfestival. En ook 
meer evenementen rondom de thema’s natuur, cultuur en (klassieke) concerten 
zijn welkom. 
 
Voor de grootste huidige doelgroepen onder (verblijfs)recreanten heeft De Wolden 
een aantrekkelijk aanbod. Onder deze doelgroepen vallen de meer traditioneel 
ingestelde bezoekers, die recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse 
beslommeringen; het hoeft niet te exclusief en mag niet te duur zijn. Een deel van 
hen vermijdt bovendien de drukte. Voor de doelgroepen die we in het kader van 
het huidige toeristisch-recreatieve beleid extra willen aantrekken, is enige 
uitbreiding van het evenementenaanbod wenselijk. Deze doelgroep bestaat uit 
bezoekers die graag met de familie de gezellige drukte opzoeken (eigentijds 
gezellig, niet gedateerd of oubollig) en bezoekers die bovenmatig geïnteresseerd 
zijn in cultuur, zingeving en die hechten aan comfort en culinaire kwaliteit.  
 
Het evenementenaanbod in De Wolden is geconcentreerd in de zomermaanden. 
Het aanbod in de winter is beperkt. Verder vinden er in De Wolden slechts enkele 
evenementen plaats die veel bezoekers van buiten de gemeentegrenzen trekken. 
Dit zijn onder andere het Concours Hippique De Wolden, het Hunefestival en de 
Oldtimerdag.  
 
Onderlinge samenwerking 

Er is weinig afstemming tussen organisatoren uit de verschillende dorpen in De 
Wolden. Ook is er weinig bundeling van evenementen. Uitzonderingen hierop zijn 
de Smikkelen en Bikkelen tochten en De Hippische Weken De Wolden (zie kaders). 
Daarnaast blijkt er in beperkte mate samenwerking te zijn tussen organisatoren 
van evenementen en ondernemers uit de toeristische sector en horeca. In 
sommige gevallen verwijst men bij promotie wel naar het aanbod van 
accommodaties. Het aanbieden van samengestelde arrangementen gebeurt weinig. 
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Door de beperkte mate van afstemming tussen organisatoren komt het soms voor 
dat op eenzelfde moment voor dezelfde doelgroep meerdere evenementen worden 
georganiseerd. Ook is het voorgekomen dat evenementen op hetzelfde moment 
gebruikmaken van dezelfde plek of wegen in de (openbare) ruimte. Dit is ondanks 
de evenementenkalender die sinds 2011 op dewolden.nl wordt bijgehouden. Met 
behulp van deze kalender kan men nagaan of er op de beoogde datum reeds een 
evenement is gepland. De kalender wordt gevuld met data op basis van de 
aanvragen voor evenementenvergunningen en meldingen. Tot een half jaar 
vooruitlopend zijn evenementen, waarvoor een vergunningen is aangevraagd, 
opgenomen in de agenda. Uitzondering hierop zijn evenementen die later dan de 
gebruikelijke aanvraagtermijn van acht weken zijn aangevraagd. Alle organisatoren 
van evenementen, die in beeld waren bij de gemeente, zijn in 2011 schriftelijk 
geïnformeerd over deze kalender. Uit de interviews blijkt echter dat men vooral de 
lokale websites van de eigen kern raadpleegt in plaats van de kalender op de 
gemeentelijke website. Ook komt het voor dat men relatief laat een vergunning 
aanvraagt, waardoor de gemeente het evenement pas laat op de kalender kan 
plaatsen.  
 
Organisatoren en betrokkenen erkennen het belang van samenwerking voor de 
organisatie en afstemming van evenementen. Tegelijkertijd staat men enigszins 
sceptisch tegenover initiatieven om samenwerking tussen 
evenementenorganisatoren en met andere branches aan te moedigen. Een veel 
gehoorde reactie in de interviews is dat het ‘wij’ gevoel in De Wolden ontbreekt. 
Men is vooral op de eigen kern en eigen organisatie gericht. Bij het eventueel 
aanjagen van nauwere samenwerking tussen organisatoren, Tourist Info De 

Hippische Weken De Wolden 
In 2013 zijn de Hippische Weken De Wolden in het leven geroepen. Dit is 
een initiatief van de gemeente en de organisatoren van vijf grote 
paardenevenementen in De Wolden. De Hippische Weken zijn geen nieuw 
evenement, maar hebben betrekking op gebundelde promotie van vijf in 
het oog springende hippische evenementen die in de periode mei tot en 
met augustus gehouden worden. Met behulp van een logo, website, App, 
drukwerk, vlaggen en persberichten zijn de Hippische Weken onder de 
aandacht gebracht van inwoners en bezoekers van de gemeente. In het 
najaar wordt geëvalueerd en bezien in hoeverre de vijf organisatoren het 
initiatief komende jaren zelfstandig kunnen voortzetten. Punt van 
aandacht is om daarbij de samenwerkingsmogelijkheden met de 
recreatiesector, detailhandel en horeca meer te benutten, zonder daarbij 
de individuele sponsorrelaties van de concoursen te verstoren. 

Smikkelen en Bikkelen  
In 2010 is op initiatief van de stichting Recreatieve, Economische 
en Culturele Ontwikkeling (Reco) uit Zuidwolde een Smikkelen 
en Bikkelen route ontwikkeld: een culinaire fietstocht van 42 
kilometer rondom Zuidwolde langs twaalf horecagelegenheden, 
die tijdens de landelijke Week van de Smaak kon worden 
verreden. Deelnemers aan de tocht kregen bij elk horecabedrijf 
een streekeigen hapje of drankje aangeboden. Het concept van 
Smikkelen en Bikkelen is de afgelopen jaren succesvol 
overgenomen door horecaondernemers in onder andere de Wijk, 
Koekange, Ruinerwold, Echten en Ruinen, onder coördinatie van 
de lokale Toeristische Informatie Punten. 
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Wolden en ondernemers dient men daar rekening mee te houden en op het gebied 
van samenwerking niet te ambitieuze doelen te stellen. 
 
Promotie  

Organisatoren verzorgen zelf de promotie van evenementen, al dan niet in enige 
samenwerking met het lokale Tourist Info Punt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
advertenties in lokale kranten, plaatsing op lokale een soms regionale 
evenementenkalenders, zelfbeheerde websites en borden/spandoeken. Sommige 
organisaties promoten hun evenementen ook op het schaalniveau van De Wolden 
en daarbuiten.  
 
Tourist Info De Wolden speelt pas recentelijk een rol in de promotie van 
evenementen op een (boven)lokaal en regionaal schaalniveau. Dit komt doordat 
Tourist Info De Wolden tot voor kort bestond uit een kleine bestuurlijke koepel, 
met daaronder lokaal autonome uitvoeringsorganisaties met infokantoren in 
Ruinen, Ruinerwold en de Wijk met eigen besturen. De lokale organisaties waren 
vooral op de eigen kern gericht en men oriënteerde zich in beperkte mate op de 
regio en daarbuiten. Deze werkwijze is ontstaan in het verleden toen de kantoren 
ieder in een zelfstandige gemeente waren gehuisvest, bezoekers en inwoners 
minder mobiel waren en internet geen (grote) rol speelde.  
 
Begin 2013 heeft de Tourist Info De Wolden besloten om naast de informatiefunctie 
vanuit de kantoren, ook flink in te zetten op gebiedsmarketing van heel De 
Wolden, als onderdeel van Zuidwest Drenthe. Hiervoor wordt onder andere de 
bestuurlijke en operationele aansturing van de lokale afdelingen in de dorpen 
gefuseerd. Daarnaast zullen er activiteiten in het kader van promotie en 
productontwikkeling worden opgepakt om de gebiedsmarketing vorm te geven. 
Ook het (boven)lokaal en regionaal promoten van evenementen en aanjagen van 
nieuwe evenementen horen daarbij. Een van de eerste activiteiten in het kader van 
de nieuwe aanpak is geweest het uitbrengen van Woldenbrede 
evenementenbrochure. Deze brochure is dit voorjaar huis-aan-huis verspreid en 
wordt verstrekt aan bezoekers van de Tourist Info (Folder) Punten.  
 
Subsidieverlening 

Vanuit verschillende beleidsvelden heeft de gemeente in de afgelopen jaren 
subsidies verstrekt voor evenementen. Uitgangspunt voor subsidieverlening is 
onder andere dat de evenementen een specifieke bijdrage moeten leveren aan de 
gemeentelijke doelstellingen.  
  
Wat betreft het beleidsveld sport konden lokale sportverenigingen per 
sportevenement een subsidiebijdrage van 200 euro aanvragen.  
 
Vanuit de beleidsvelden ‘Cultuur’, ‘Economische zaken’ en ‘Recreatie en toerisme’ 
zijn op incidentele basis (start)subsidies verstrekt voor evenementen. In 2013 
heeft het college ervoor gekozen beleidsregels en een subsidieplafond van € 8.000 
vast te stellen voor startsubsidies voor nieuwe bovenlokale of bestaande 
bovenlokale evenementen met een nieuw onderdeel op het programma. Er is aan 
vijf evenementen een startsubsidie toegekend, waarna het plafond was bereikt. 
Eind 2013 worden deze beleidsregels geëvalueerd. 
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Bijlage 3. Vergelijking Drentse gemeenten  

 
 

 
 
 

 Een melding is voldoende wanneer… 

Gemeente 

< XX 

bezoekers Tent < XX 

Muziek 

tussen… 

Geen 
verkoop 

alcohol 

Evenement vindt 

plaats… 

Objecten  

< X m2 Overig 

Noordenveld 50 open lucht 
09.00 - 
24.00    

Tussen 09.00 en 
24.00  10 m2 

1. Na afloop terrein in 
oorspronkelijke staat;  

2. Er is een organisator die 
minimaal 15 werkdagen 
voor het evenement 
melding heeft gedaan. 

Tynaarlo 250   
07.00 - 
23.00     10 m2 

Evenement op busroute? Dan 
vergunning 

Assen               

Aa en Hunze   50 personen 
09.00 en 
24.00 uur       

Schade voorkomen, herstellen 
en vergoeden 

Borger-
Odoorn 150   

Livemuziek 
tot 23.00, 
op vr / za 
tot 0.00   

Tussen 10.00 en 
0.00. Op vr/za tot 
01.00.   

Vindt niet plaats op openbare 
weg of parkeerplaats. 

Westerveld 50   
07.00 - 
23.00   

Tussen 09.00 en 
00.30 10 m2 

1. Vindt niet plaats op 
rijbaan, (brom)fietspad of 
parkeer-plaats, of vindt 
daar wel plaats en 
belemmert verkeer en 
hulpdiensten niet;  

2. Er is een organisator die 
minimaal 10 werkdagen 
voor het evenement 
melding heeft gedaan. 

Midden-
Drenthe               

Meppel 50   

geen 
muziek, 
anders dan 
voor 
normaal en 
huiselijk 
gebruik x     

Vergunning niet nodig als 
locatie bestemd is voor het 
houden van (publieke) 
feesten. 

De Wolden 250   
07.00 - 
23.00   

Tussen 07.00 en 
23.00. Na 19.00? 
Ontheffing nodig. 
Ontheffing kan tot 
23.00 of 02.00. 10 m2 

Openbare weg? Vergunning 
nodig. 

Hoogeveen 50           
Geen hinder voor verkeer, 
geen vergunning nodig. 

Coevorden             

Op de openbare weg of andere 
voor publiek toegankelijke 
locatie. 

Emmen 200 50 personen 
07.00 - 
23.00 x Voor 24.00 10 m2   


