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Samenvatting 

Met de raad is besproken dat er in 2021 een evaluatie evenementenbeleid zal worden opgesteld. 

Deze evaluatie heeft betrekking op het evenementenbeleid 2016-2020 welke op 31 mei 2016 door 

de gemeenteraad is vastgesteld. Bij deze evaluatie zijn de in het evenementenbeleid opgenomen 

doelstellingen leidend. De output van de evaluatie is mede input voor de update van het 

evenementenbeleid dat in 2022 zal plaatsvinden. 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de evaluatie evenementenbeleid 2016-2020 

2. Kennis te nemen van de RIB ‘evaluatie evenementenbeleid 2016-2020’ 

 

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 14 december 2021: 

Conform. 
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1. Aanleiding 

Met de raad is besproken dat er in 2021 een evaluatie evenementenbeleid zal worden opgesteld. 

Deze evaluatie heeft betrekking op het evenementenbeleid 2016-2020 welke op 31 mei 2016 door 

de gemeenteraad is vastgesteld. Deze evaluatie dient mede als onderlegger voor te actualiseren 

evenementenbeleid in 2022. 

 

2. Context  

Het evenementenbeleid zelf zal in 2022 worden geüpdatet. Op deze manier kan zowel de output van 

de evaluatie worden meegenomen als de ambities die zijn opgenomen in de nieuwe vastgestelde 

stadsvisie en economische visie. De evaluatie gaat in op de destijds benoemde doelstellingen van 

het beleid, alsmede diverse aspecten die de uitvoering van het evenementenbeleid raken. 

 

De in het evenementenbeleid opgenomen doelstellingen zijn:  

- Een evenwichtig aanbod in en spreiding van evenementen over de stad 

- Het evenementenbeleid moet imago- en beleidsversterkend werken 

- Het evenementenbeleid moet oog hebben voor de leefbaarheid in de stad 

Deze doelstellingen zijn onderbouwd en toegelicht aan de hand van cijfers en rapportages, de 

werking van de evenementenverordening als nieuw instrument en de evaluatie met betrokken 

partijen. 

 

3. Gewenste situatie 

Naar aanleiding van de evaluatie zijn er een aantal constateringen te maken en conclusies te 

trekken: 

- De evenementenverordening met het jaarprogramma als instrument heeft overall goed 

gewerkt en is een goed en werkbaar instrument om vroegtijdig te kunnen sturen op het 

programma voor het opvolgende jaar.  

- Omdat niet is gekozen om hard op kwaliteit te sturen, de opgenomen voorrangscriteria zijn 

geen absolute criteria, blijft de beïnvloedingssfeer op dat vlak beperkt.  

- Het aantal evenementen is de afgelopen jaren stabiel gebleven, zowel in aantal als in 

diversiteit. Er kan dus gesproken worden over een evenwichtig evenementenaanbod.  

- Er liggen nog kansen in het verkrijgen van de informatie over evenementen. Data is beperkt, 

versnipperd en/of dient soms handmatig te worden verwerkt.  

- Er zijn een aantal nieuwe locaties bijgekomen maar het voornemen tot experimenteren heeft 

vanwege Corona nog onvoldoende kunnen plaatsvinden. Dit heeft ook gevolgen gehad voor 

het aanjagen van nieuwe evenementen. Voor de toekomst ligt hier dus nog perspectief. 
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Geografische spreiding kent zijn beperkingen. Alternatieve locaties voor met name grote 

evenementen zijn er (bijna) niet. De spreiding op de locaties niet zijnde Vrijthof zouden 

gestimuleerd kunnen worden door evenementen met een bepaald karakter en tijdsduur aan 

te laten sluiten bij de type locatie. Het juiste evenement op de juiste plek. Wanneer 

gesproken wordt over spreiding in tijd biedt het jaarprogramma mogelijkheden met name ook 

door het kunnen toekennen van evenementvrije dagen. 

- Uitgangspunten en toetsingscriteria voldoen om te sturen op beleid- en imagoversterkende 

evenementen. Gezien het stabiele aanbod ligt de nadruk op het behouden van dit stevige 

fundament en kan meer ingezoomd worden op specifieke onderwerpen waar de gemeente 

Maastricht aan gekoppeld wil worden en aansluit bij de behoefte van inwoners en bezoekers, 

bijvoorbeeld cultuurstad. Dit is ook terug te zien in cijfers waarbij Maastricht, ten op zichte 

van de 100 grootste gemeenten in Nederland, bovengemiddeld scoort op het aanbod van 

culturele festivals en evenementen en gemiddeld scoort op sportevenementen.  

- In de toekomst moet er aandacht blijven voor evenementen die zich richten op, enerzijds de 

bewoners van de stad en anderzijds op het verblijf van bezoekers aan de stad. Grootste 

uitdaging is continu de balans behouden voor alle gebruikers van de (binnen)stad. Ook het 

bewonersonderzoek laat zien dat daar blijvend aandacht voor moet zijn. Hier wordt met 

name geconstateerd dat piekmomenten een punt van aandacht blijven. Echter wordt er wel 

vastgesteld dat Maastrichtenaren minder hinder ervaren van evenementen t.o.v. het 

Heuvelland.  Gericht op het beter informeren van inwoners en bezoekers en het inspelen op 

hun behoeften zullen klachten beter gemonitord worden en blijven ze onderdeel van de 

evaluaties met organisatoren. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het opstellen van de 

locatiematrixen naast het bestaande beleid. De locatiematrix is een overzichtelijke weergave 

om te bezien wat mogelijk is per locatie en waar grenzen liggen. Hierdoor wordt een groot 

gedeelte van de informatievoorziening aan de voorkant transparant voor iedereen. 

 

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid 

Niet van toepassing 

 

5. Effect op de openbare ruimte 

Niet van toepassing 

 

6. Personeel en organisatie 

Niet van toepassing 
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7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City) 

Niet van toepassing 

 

8. Financiën 

Niet van toepassing 

 

9. Aanbestedingen 

Niet van toepassing 

 

10. Participatie tot heden 

Bij de totstandkoming van evaluatie zijn de volgende gremia betrokken: 

- Het programmateam (interne disciplines bestaande uit medewerkers van de afdeling V&L en 

B&O),  

- De Programmaraad Evenementen (een vertegenwoordiging van inwoners, leden van 

Koninklijke Horeca Nederland, Centrummanagement, Stichting Samenwerkende Hotels 

Maastricht, vertegenwoordigers van culturele instellingen, politie en gemeente), 

- Het Openbare Orde en Veiligheidsoverleg Evenementen. 

 

11. Voorstel 

1. Kennis te nemen van de evaluatie evenementenbeleid 2016-2020 

2. Kennis te nemen van de RIB ‘evaluatie evenementenbeleid 2016-2020’ 

 

 

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

In 2022 zal het huidige evenementenbeleid worden geüpdatet. De Raad zal hierbij betrokken 

worden. Naar verwachting vindt besluitvorming in Q4 2022 plaats.  

 

 

https://www.sahot.nl/
https://www.sahot.nl/

