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Maastricht, maandag 19 april 2021 
 
 
Betreft: Vragen inzake ´Evenementenvergunningen´ 
 
 
Geacht College, 
 
De coronacrisis geeft het maatschappelijke leven in Maastricht een behoorlijke knauw. De 
onzekerheid bij het organiseren van evenementen blijft groot. Deze onzekerheid vormt voor veel 
organisatoren een obstakel in de voorbereiding van evenementen die na de heropening van onze 
samenleving gaan plaatsvinden. Het organiseren van een evenement kan in sommige gevallen veel 
tijd en werk kosten, zeker wanneer gewerkt wordt met geluidsapparatuur en veiligheidsplannen. 
Deze moeten doorgaans worden meegenomen in het aanvragen van een evenementenvergunning. 
Wij zijn van mening dat het wegnemen van mogelijke ambtelijke drempels, het minste is wat de 
gemeente Maastricht kan doen om zo de sector zo goed als mogelijk te faciliteren.  
Wij stellen hierover de volgende vragen:  
 
1- Deelt het college onze mening dat evenement-organisatoren zoveel als mogelijk dienen te worden 
ondersteund en ambtelijke drempels voorkomen dienen te worden bij het organiseren van 
evenementen, zodra de coronaregels dit weer toestaan?  
2- Op welke manier gaat de gemeente momenteel om met vergunningsaanvragen voor later dit jaar?  
3- Is het college bereid te onderzoeken of het werken met zogeheten concept-
evenementenvergunningaanvragen uitkomst kan bieden, waarbij organisatoren in een vroeg stadium 
bij de gemeente kunnen verkennen aan welke voorwaarden de definitieve vergunning zal moeten 
voldoen, zodat zij te zijner tijd het vergunningstraject snel en soepel kunnen doorlopen?  
4- Is het verlenen van concept-evenementvergunningen een wijze voor het college om aanvragen te 
versnellen en vergemakkelijken voor evenement-organisatoren?  
 
Wanneer evenementen in volledige omvang mogen plaatsvinden blijft onzeker. De 
evenementensector is genoodzaakt mee te bewegen met de actuele coronasituatie. Er staan 
normaliter een aantal grote evenementen, waaronder de zomerconcerten van Andre Rieu, op de 
agenda voor Maastricht. Evenementen die van wezenlijk belang zijn voor onze ondernemers. 
Een landelijke motie van het CDA roept de regering op om in overleg met de evenementensector en 
de VNG te kijken naar dynamische evenementenvergunningen die kunnen meebewegen met de 
actuele coronasituatie.  
 
5- Is deze motie bij het college bekend en heeft het college de VNG hier al over geraadpleegd?  
Zo ja, wat is hiervan de uitkomst en zo nee, waarom niet?  
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6- Onderzoekt het college momenteel naar ruimte in vergunningen voor verschillende 
coronascenario’s?  
 
In afwachting van uw antwoord,  
 
Gabrielle Heine  
Niels Peeters 
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 


