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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Momenteel zijn inmiddels voor het jaarprogramma evenementen 2021 alle meerjarige/terugkerende 

evenementen voor het Vrijthof aangemeld (deadline is 15 september). Twee organisatoren (Magisch 

Maastricht en André Rieu) hebben meer dagen aangevraagd, waardoor de grens van 60 dagen met 

11 dagen wordt overschreden. Vanwege het economisch belang van beide evenementen voor de 

stad en gezien de economische schade die door beide organisatoren in 2020 geleden is, stelt het 

college voor eenmalig af te wijken van de dagennorm en 11 extra dagen toe te staan. Hiertoe zou de 

verordening eenmalig moeten worden aangepast, wat een raadsbevoegdheid is. Uiteraard worden 

de evenementen en extra dagen alleen toegestaan als de coronamaatregelen hier ruimte toe laten.  
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Beslispunten 

1. In te stemmen met voorliggend advies om eenmalig af te wijken van de 60-dagennorm door 

dagen uit te breiden naar 71 dagen door vaststelling van de voorliggende verordening tot wijziging 

van de evenementenverordening gemeente Maastricht (zie bijlage 2). 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Als gevolg van de coronacrisis hebben de noodmaatregelen vanuit de overheid ertoe geleid dat alle 

vergunningsplichtige evenementen vanaf 13 maart tot 1 september 2020 verboden zijn geweest. 

Inmiddels is dit achterhaald maar zijn de meeste op het jaarprogramma geplaatste evenementen 

toch afgelast. Hiertoe behoren ook de evenementen op het Vrijthof die als meerjarig/terugkerend zijn 

aangemerkt binnen het jaarprogramma 2020. 

Dat dit grote gevolgen heeft (gehad) voor de stad mag duidelijk zijn.  

 

Context  

Op enig moment, eind juni, zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en zijn vanaf 1 juli 

evenementen weer toegestaan, waardoor het verbod op evenementen tot 1 september vervalt. Dit 

betekent dat evenementen weer door mogen gaan vanaf 1 juli, mits hiervoor de benodigde 

vergunningen/ontheffingen zijn verleend passend binnen de noodverordening COVID-19. 

 

Voor een groot aantal evenementen is het niet mogelijk geweest om gelet op de korte 

voorbereidingstijd alsnog een evenement te organiseren en te voldoen aan de 1,5 meter en 

eventueel extra aanvullende coronamaatregelen. Veel evenementen zijn dan ook verplaatst, via de 

formele aanmeldingsprocedure, naar 2021.  

Om te voorkomen dat evenementen op het Vrijthof hun status van meerjarig evenement zouden 

verliezen heeft het college bij besluit van 12 mei 2020 vastgelegd, dat deze evenementen ook in 

2021 hun status van meerjarig/terugkerend evenement behouden. In de RIB van 12 mei 2020 is de 

raad hierover geïnformeerd. 
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De reeds gedane aanmeldingen van Koningsdag (1) en de terugkerende evenementen zoals Kermis 

(10), Rieu (in 2021 20 concertdagen in plaats van 12), Preuvenemint (4) en Magisch Maastricht (36 

dagen in plaats van 34) laten nu reeds een overschrijding zien van de 60-dagennorm op het Vrijthof. 

In totaal is er namelijk sprake van 71 dagen. Dit komt met name door Rieu die zich genoodzaakt ziet 

meer optredens te verzorgen om de economische schade voor zijn bedrijf als gevolg van de 

coronacrisis te beperken. In plaats van de gebruikelijke 12 dagen vraagt hij voor 2021 20 dagen (4 x 

5 lange weekend: van woensdag tot en met zondag) Daarnaast vraagt Magisch Maastricht 36 dagen. 

De organisatoren zijn economisch zwaar getroffen en willen zo de schade beperken. Voor het 

college speelt daarnaast ook de economische impact voor de stad een grote rol. Niet alleen 

organisatoren hebben het moeilijk, maar ook vanwege de effecten op de werkgelegenheid in de retail, de 

horeca en toeleveranciers is het wenselijk om eenmalig meer activiteiten en evenementen te organiseren 

in 2021. Hiermee behouden we banen in de stad, stellen we ondernemers in staat te herstellen en 

financieel gezonde bedrijven te voeren. 

De veiligheid en gezondheid van onze bewoners staat echter voorop en blijft voorop staan. Daarom 

kunnen evenementen, en ook dus de uitbreiding daarvan, alleen doorgaan als de coronamaatregelen daar 

ruimte voor geven. Daarin volgt de gemeente, zoals ook nu het geval is, de adviezen van Rijk en 

Veiligheidsregio. Bieden die geen ruimte voor evenementen, dan gaan ze uiteraard niet door.  

Deadline voor aanmeldingen is 15 september van elk jaar en conform de evenementenverordening 

stelt het college vóór 1 december het jaarprogramma evenementen 2021 vast (art. 5, lid 7 van de 

evenementenverordening).  

Bij de vaststelling van het jaarprogramma is met name de 60-dagennorm elk jaar weer een 

aandachtspunt en wordt aan het college geadviseerd welk evenement wel of niet geplaatst kan 

worden binnen de maximale dagenbelasting op het Vrijthof.  

 

2. Gewenste situatie. 

Voorgesteld wordt een eenmalige uitbreiding van evenementen in 2021 vanwege de uitzonderlijke 

omstandigheden door het coronavirus in 2020. Uitbreiding van evenementen en dus ook extra 

toekenning van dagen is zowel voor de organistoren als ook voor de stad en de horeca wenselijk. 

Maastricht staat onder andere bekend om zijn evenementen. De evenementen leveren een grote 

bijdrage aan de economie en de vitaliteit van de binnenstad en zijn belangrijk voor het behoud van 

de werkgelegenheid in de binnenstad. 
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Een eenmalige uitbreiding van dagen vereist een aanpassing van de 60-dagennorm. De maximale 

dagenbelasting van locaties is vastgelegd in de evenementenverordening (hoofdstuk 2, artikel 7, lid 

4). Een wijziging van de evenementenverordening is een bevoegdheid van de raad.  

Om deze eenmalige uitbreiding van de 60-dagennorm mogelijk te maken is het voorstel een lid 4a 

toe te voegen aan de evenementenverordening, dat een tijdelijke werking heeft voor 2021: 

‘lid 4a: In afwijking van lid 4 geldt voor het jaar 2021, als gevolg van de COVID-19 pandemie, een  

norm van maximaal 71 dagen voor het Vrijthof’.’ 

Het eenmalige karakter houdt in dat lid 4a automatisch komt te vervallen na 2021. Om tijdig het 

jaarprogramma 2021 te kunnen vaststellen door het college dient dit advies ter besluitvorming aan 

de raad voorgelegd te worden voor 1 december, da datum waarop het jaarprogramma evenementen 

vastgesteld moet zijn. 

Tot slot is vermeldingswaardig dat dit proces los staat van de aangekondigde evaluatie van het 

evenementenbeleid 2016 - 2020 en de actualisatie hiervan in 2021. Gelet op het feit dat de 

resultaten van de evaluatie naar verwachting gereed zijn in het vierde kwartaal loopt dit wellicht 

parallel. Een eenmalige uitbreiding van de 60-dagennorm kan hierop niet wachten.  

 

3. Argumenten 

Op economische gronden en vanwege de werkgelegenheid in de binnenstad 

 

Economische Meerwaarde Andre Rieu - Concerten 

Zo blijkt uit onderzoek van Zuyd Hogeschool in samenwerking met André Rieu Productions dat de Rieu- 

concerten in 2018 152.900 concertbezoekers naar het Vrijthof en de omliggende terrassen trokken. Van 

hen komt de helft uit Nederland, de rest voornamelijk uit Duitsland, Groot-Brittannië en België. Per concert 

is de totale additionele impact voor Maastricht 2.319.000,- per concert.  Per concertreeks laten de 

bezoekers 29.603.000 euro achter in de stad. Bijna tien miljoen in hotels en accommodaties, ruim acht 

miljoen in winkels, horeca en andere dagbestedingen. 82 procent van de ondernemers vindt de Rieu-

concerten dan ook belangrijk voor Maastricht. 54 procent van hen ziet de omzet daadwerkelijk stijgen 

tijdens de concertreeks. Daarnaast wordt nog 52.000 euro uitgegeven aan (culturele) activiteiten in de 

stad zoals stadswandelingen, boottochten, bezoek grotten enzovoorts.   
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Ook de organisatie van André Rieu Productions besteedt geld in Maastricht. Per concertreeks gaat het om 

490.000 euro (onder andere lokale marketing, productiekosten en kosten aan de gemeente Maastricht). 

Opgeteld levert de concertreeks van André Rieu en zijn orkest de stad dus jaarlijks 30.145.000 op. 

 

Meerwaarde Magisch Maastricht 

Ook voor Magisch Maastricht is inzichtelijk gemaakt onder de bezoekers wat de uitgaven zijn. Hieronder 

de cijfers van 2019. In 2019 zijn alle gemiddelde uitgaven gestegen t.o.v. 2018, en het gaat over de 

uitgaven in de binnenstad van Maastricht.  

– Kerstmarkt met €10 naar €44 

– Winkelen met €20 naar €139 

– Horeca met €8 naar €65 

– Verblijfskosten met €90 naar €185 

– Overig (o.a. parkeeruitgaven) met €75 naar €100 

 

32% van de Nederlandse en 31% van de Duitse bezoekers overnacht in Maastricht. Ze verblijven 

gemiddeld 2 tot 3 nachten. Belgische bezoekers overnachten minder vaak (15%), en minder nachten (1 tot 

2 nachten). Bezoekers uit ‘andere landen’ overnachten het vaakst (67%) en verblijven het langste 

(gemiddeld 5 nachten).  

 

4. Alternatieven 

Geen wijziging van evenementenverordening en derhalve vasthouden aan 60-dagennorm 

 

5. Financiën. 

nvt 

 

6. Vervolg. 

nvt. 

 

7. Participatie 

Een eenmalige overschrijding van de 60-dagennorm op het Vrijhof zal effect hebben op het woon- en 

leefklimaat van de omwonenden en aangrenzende bedrijven van het Vrijthof. Op maandag 31 augustus 
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hebben burgemeester Penn – te Strake en wethouder Aarts daarom overleg gevoerd met de 

vertegenwoordigers van de bewoners en horeca in de binnenstad. In bijlage 3 zijn de samengevatte en 

geanonimiseerde notulen van dit overleg opgenomen. De bewoners hebben hun bezwaren geuit tegen de 

uitbreiding. Zij wijzen vooral op de gezondheidsrisico’s en de drukte die beide evenementen met zich 

meebrengen. De horeca daarentegen heeft het verzoek als positief ervaren en doet vanuit 

economische redenen een appel op het college om uitbreiding toe te staan. 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 augustus 2020, organisatieonderdeel 

BO Economie en Cultuur, no. 2020-23648; 

 

BESLUIT: 

 

1. In te stemmen met voorliggend advies om eenmalig af te wijken van de 60-dagennorm door dagen uit 

te breiden naar 71 dagen door vaststelling van de voorliggende verordening tot wijziging van de 

evenementenverordening gemeente Maastricht (zie bijlage 2). 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 6 oktober 

2020. 

de griffier,  de voorzitter, 
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Bijlage 2 

 

Wijzigingsverordening 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2020,  

Korr.nr. 2020-23648, inzake eenmalige uitbreiding 60 dagennorm Vrijthof; 

 

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet; 

 

BESLUIT  

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de evenementenverordening gemeente 

Maastricht. 

 

Artikel I Wijziging van de verordening 

De evenementenverordening wordt als volgt gewijzigd: 

A. In afdeling 1, zijnde de inleiding wordt in de 1e alinea het volgende opgenomen: “Artikel 7, lid 4a 

van deze verordening biedt eenmalig voor het jaar 2021 de mogelijkheid de 60 dagennorm uit te 

breiden tot 71 dagen. Dit artikel heeft een tijdelijk werking en vervalt automatisch na 2021.” 

B. In artikel 7, wordt lid 4a toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: “In afwijking van lid 4 geldt voor 

het jaar 2021, als gevolg van de COVID-19 pandemie, een norm van maximaal 71 dagen voor het 

Vrijthof.” 

C. In de toelichting behorend bij de verordening wordt bij artikel 7 na de 4e alinea het volgende over 

lid 4a opgenomen: “Lid 4a is toegevoegd aan de evenementenverordening als gevolg van de 

COVID-19 pandemie. Het eenmalig uitbreiden van de 60 dagennorm op het Vrijthof voor het jaar 

2021, te weten 71 dagen, biedt de mogelijkheid de economische tegenslag en de 

werkgelegenheid in de retail en horeca voor een deel te compenseren. Het lid 4a heeft een 

tijdelijke werking en komt automatisch na 2021 te vervallen.” 
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Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 6 oktober 

2020. 

de griffier,  de voorzitter, 
 

 


