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Betreft: Schriftelijke vragen van GroenLinks over evenementenbeleid  
 
 
Geacht college, 
  
Afgelopen zaterdag, 2 oktober 2021, konden we in De Limburger lezen dat Maastricht druk bezig is 
het evenementenbeleid aan te scherpen om de ecologische voetafdruk van evenementen en 
festivals - die binnen haar stadsgrenzen georganiseerd worden - te verlagen. Een van de speerpunten 
hierin is om de evenementen en festivalorganisaties te verplichten om vanaf 1 januari 2022 met een 
circulair bekersysteem te gaan werken. Dit kan aan de hand van een ‘hardcup-bekersysteem’ of een 
‘single-use plastic rpet softcup’. Als er maar gebruik wordt gemaakt van een statiegeld retoursysteem 
en de keten wordt gesloten, zodat minimaal 90% van de bekers retour komen en niet op straat 
belanden. Hier is GroenLinks natuurlijk zeer blij mee. Maar hoe zit het met de evenementen die de 
gemeente zelf organiseert of stadsbrede festivals, zoals carnaval, waarbij vaak een behoorlijk aantal 
horecaondernemers betrokken zijn? 
 
GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen aan het college: 
1. Gelden dezelfde aangescherpte regels voor de organisatie van Koningsdag, als die voor de 

overige aanvragers van een B- en C-evenementen en zal er tijdens dit evenement al gewerkt 
worden met een circulair bekersysteem? 

a. Zo nee, waarom niet? 
2. Gelden tijdens carnaval ook dezelfde aangescherpte regels als voor eenieder die een B- of C-

festival organiseert? Denk hierbij aan het verbod op single-use plastics zoals ballonnen, bestek, 
streamers en confetti? Wordt ook hier in plaats van de vervuilende softcup beker een circulair 
bekersysteem ingezet om zo de enorme hoeveelheid zwerfafval, die gepaard gaat met de inzet 
van softcups, drastisch te reduceren? 

a. Zo nee, waarom niet? 
3. Bent u het met ons eens dat, indien het aangescherpte beleid nog niet is vastgesteld, de 

gemeente niettemin een voorbeeldfunctie heeft en bij haar eigen events vooruit mag lopen op 
nieuw beleid? 

a. Zo nee, waarom niet? 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 
 



 
Saskia Hermens 
Raadslid 
 
Lex Vos 
Burgerlid 


