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Geachte raadsleden,
Op 20 augustus heeft de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld inzake het niet doorgaan van de
kunstmarkt in Barendrecht. GroenLinks geeft aan dat er onlangs een artikel in de lokale pers verscheen
dat de kunstmarkt niet doorgaat dit jaar. De organisatoren geven aan er na 35 jaar mee stoppen vanwege
te strenge veiligheidseisen waar de organisatoren van de kunstmarkt als vrijwilligers hier niet aan kunnen
voldoen en dat onlangs de regels veranderd zouden zijn.
Hierbij treft u de antwoorden op deze vragen aan.
Vraag 1. Klopt het dat onlangs de veiligheidseisen voor evenementen is aangepast/ verzwaard?
1a. Zo ja, welke aspecten betreffen deze regels?
Buiten de extra coronaregels/eisen voor evenementen vanuit de landelijke overheid zijn er geen lokale
veranderingen/verzwaringen geweest in de beoordelingen en/of het beleid van evenementen.
Vraag 2. Is het bekend dat initiatiefnemers vanwege deze regels hun activiteit hebben afgeblazen
2a. Zo ja, welke?
Nee, dat is bij ons niet bekend. Wel is bij ons bekend dat door de geldende corona maatregelen
aangevraagde evenementen in aangepast vorm moesten plaatsvinden of dat de evenementen zijn
verschoven naar een andere datum/volgend jaar.
Vraag 3. Welke ondersteuning (facilitair, financieel, organisatorisch) wordt de initiatiefnemers
aangeboden om aan de eisen te kunnen voldoen?
3a. Wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen commerciële partijen en niet commerciële partijen?
Vanuit het team APV & Bijzondere wetten en/of de evenementencoördinator hebben onze
vergunningverleners meermaals contact met evenementenorganisatoren over de aangevraagde
vergunning en de eisen daaromtrent. In deze gesprekken wordt er met de organisatoren meegedacht en
ideeën aangedragen zodat een evenement doorgang kan vinden onder de huidige regelgeving. Zelfs als
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er een negatief advies ligt vanuit een van onze adviespartners (bijvoorbeeld politie of Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR)), zoals bij de kunstmarkt het geval was, proberen de vergunningverleners
middels aanvullende stukken of kleine veranderingen toch ervoor te zorgen dat er alsnog een positieve
advisering komt, zodat het evenement toch zijn doorgang kan vinden. Hierin maken de
vergunningverleners geen onderscheid tussen commerciële en niet commerciële partijen.
Vraag 4. Juist in deze periode, samenleving meer open na coronamaatregelen, zijn evenementen
belangrijk voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties, waaronder de cultuursector. Op basis
van eerdere uitspraken van het College bent u dat met ons eens. Bent u bereid en kunt u extra
inspanningen doen om juist nu evenementen te laten doorgaan?
Ik ben het er inderdaad mee eens dat we als gemeente extra inspanning moeten doen om o.a. de
cultuursector te helpen in deze moeilijke corona-tijd. Het college zal daarom ook zijn best doen om
initiatieven te bevorderen en te ondersteunen waar mogelijk. Hierover zullen wij in gesprek gaan met de
VRR.
Vraag 5. Is deze ontwikkeling niet in tegenstelling met het streven om de regelgeving voor initiatiefnemers
eenvoudiger te maken?
Nee dit staat niet in tegenstelling met elkaar omdat het gemeentelijke beleid ten aanzien van de
beoordeling van evenementen niet is gewijzigd. Als gemeente doen we er alles aan om dit streven te
waarborgen. Om deze reden zal ik een overleg plannen met onze adviespartner. Daarnaast ga ik nog,
samen met wethouder de Jonge, in gesprek met de organisatie van de kunstmarkt.
Vraag 6. Op welke wijze kan het ongewenste effect van niet kunnen voldoen aan de aangepaste
veiligheidseisen door u voorkomen worden?
Zoals eerder benoemd zal ik hierover in gesprek gaan met de VRR die momenteel, in de corona periode,
relatief strenge eisen stelt aan evenementen (die mede gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen). Als
gemeente is onze inzet er nadrukkelijk op gericht om samen met initiatiefnemers evenementen mogelijk
te maken. Met elkaar zijn we gebonden aan de maatregelen die worden opgelegd vanuit het Rijk en de
VRR. Mijn inzet is om in gesprek met de VRR te toetsen of er binnen bepaalde regels nog verruiming
mogelijk is.

Hoogachtend,
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