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1. Inleiding 
 
 

1.1 Vooraf 
 
 
Enschede kent tal van mooie evenementen. Een breed palet met muziekfestivals, 
culturele evenementen, sportevenementen, en evenementen die op andere wijze 
bijdragen aan de sfeer en dynamiek in de stad. Evenementen hebben verschillende 
doelstellingen, gevolgen en achtergronden. Soms zijn ze gericht op aparte 
doelgroepen (bijvoorbeeld het Introductieconcert of de Batavierenrace voor 
studenten), maar meestal zijn ze voor iedereen. Een aantal van de evenementen 
heeft regionale impact, een enkele scoort landelijke publiciteit. Een deel wordt door 
organisatoren geheel voor eigen rekening georganiseerd. Een ander deel wordt 
financieel door de gemeente ondersteund. Sommige zijn voor dit moment nog 
eenmalig (festiviteiten rond het kampioenschap van FC Twente), andere bevinden 
zich in een lange traditie (bijvoorbeeld de Marathon). En sommige zijn zo 
grootschalig dat ze veiligheidsproblemen met zich kunnen meebrengen. De 
verschillende doelstellingen en gevolgen die evenementen kunnen hebben vragen 
om voorafgaande keuzes. 
 
Evenementen zijn belangrijk voor Enschede. Allereerst zorgen evenementen en 
festivals voor reuring en sfeer in de stad. Ze hebben daarnaast een inspirerende, 
recreatieve en vaak ook een educatieve waarde. Niet alleen voor bezoekers, maar 
ook voor bewoners van de stad. Evenementen voorzien in een behoefte en dragen 
bij aan de leefbaarheid en versterken de sociale cohesie.  
Daarnaast hebben evenementen ook een economische betekenis; evenementen 
leveren economische activiteiten en werkgelegenheid op en bezoekers van 
evenementen voegen daarnaast substantieel koopkracht toe aan de stad. Tenslotte 
kunnen evenementen ook bijdragen aan het imago van de stad, aan media-
expousure en de aantrekkingskracht van een stad. 
  
 

1.2 Naar een nieuwe nota Evenementenbeleid 2014  
 

In deze (nieuwe) nota Evenementenbeleid komen zowel de stadspromotionele kant 
als de vergunningverlening van evenementen – op hoofdlijnen - aan de orde. In deze 
nota geven wij als gemeentebestuur richting aan en stellen we verbeteringen voor in 
het huidige (keuze)proces en huidige beleid. Het betreft ook keuzes met als doel om 
een juiste balans te vinden tussen het economisch belang en de leefbaarheid in  
Enschede. Het geeft een schets van de context, waaronder de relatie met 
citymarketing, de doelen, de keuzes en de instrumenten die bepalend zijn voor de 
evenementenprogrammering in de komende jaren. Het geeft eveneens een schets 
van de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente waar het betreft de 
vergunningverlening en de openbare orde en veiligheid tijdens en rond 
evenementen. Tevens komen wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid aan de 
orde. 
 
Deze nota Evenementenbeleid treedt in de plaats van de Evenementennota 2010 en 
het Beleid voor  evenementenvergunningen 2011. Bij het opstellen van de nota is, 
naast deze twee beleidsdocumenten, ook gebruik gemaakt van een aantal andere 
(beleids)documenten die op de een of andere manier een raakvlak hebben met het 
evenementenbeleid: 
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- Beleidsplan Vrijetijdseconomie 2008 “Enschede als belevenis” 
- Strategische Visie Citymarketing Enschede 2020  
- Ontwikkelingsplan 2012 ADT, maar ook  
- Projectafwijkingsbesluit Hangar 11 en 
- Bestemmingsplannen. 

 

1.3 Toetsingskaders subsidiëring en vergunningverlening evenementen  
  

Zoals hiervoor al is aangegeven wordt het huidige Beleid voor 
evenementenvergunningen 2011 en de Evenementennota 2010 vervangen door 
deze door het college en de burgemeester vast te stellen nota Evenementenbeleid 
2014 en door twee bij deze nota behorende beleidsregels: het Toetsingskader voor 
evenementenvergunningen en het Toetsingskader voor evenementensubsidies.  
 
In de twee Toetsingskaders wordt in detail ingegaan op de criteria voor en het proces 
van subsidieverlening aan evenementen respectievelijk op het proces van aanvraag 
tot vergunning voor een evenement en de daarbij te hanteren voorwaarden. Deze 
toetsingskaders vormen een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Beleidsregels worden gepubliceerd en geven aan hoe  
een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan (in casu het college en/of de 
burgemeester) zal worden uitgevoerd. De beleidsregels zijn richtlijnen van het 
bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar organisatoren 
van evenementen en burgers. Enerzijds heeft dit tot strekking  dat een 
bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, anderzijds hoeft een 
bestuursorgaan bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het 
beleid uit te leggen, maar kan dan verwijzen naar de inhoud van de beleidsregel. De 
beleidsregels worden vastgesteld door het college en de burgemeester, ieder voor zo 
ver het de eigen bevoegdheden betreft.  

In de beleidsregels is er naar gestreefd om zo veel mogelijk duidelijkheid te 
scheppen over de uitoefening van de bevoegdheden. In principe is het 
bestuursorgaan gehouden te handelen in overeenstemming met de beleidsregel. 
Soms kan de uitkomst daarvan echter onnodig of onredelijk stringent zijn. Het 
bestuursorgaan kan afwijken van de beleidsregel indien dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregel te dienen belangen. In jargon wordt dit een inherente 
afwijkingsbevoegdheid genoemd.   

1.4 Concept-nota Evenementenbeleid c.a. versie 13 mei 2014 
 
De concept-nota Evenementenbeleid heeft vanaf 21 mei 2014 ter visie gelegen. Er 
zijn 19 zienswijzen ingediend. Het concept is in oriënterende zin besproken in de 
Stedelijke Commissie van 16 juni 2014.  
In de nota samenvatting en beantwoording zienswijzen zijn de ingediende 
zienswijzen samengevat en is onze reactie daarop weergegeven. Daarbij is ook 
aangegeven of de ingediende zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van de 
concept-nota Evenementenbeleid, de twee beleidsregels of het voorstel tot wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Verordening, onderdeel Evenementen.  
Op hoofdlijnen betreft het: 

- Het vooralsnog niet opnemen in de tabellen van de Strip als 
evenementenlocatie, nu een ruimtelijke onderbouwing voor het kunnen 
houden van evenementen (nog) niet voorhanden is. Er is weliswaar een 
aanvraag voor een projectafwijkingsbesluit (p.a.b.) gedaan (door ADT), 
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maar daar is nog geen beslissing op genomen, in tegenstelling tot Hangar 
11 waar wel een p.a.b. voor geldt. Het opnemen van de Strip – waar 
tegen door verschillende indieners een zienswijze is ingediend – is in dit 
verband en onder deze omstandigheden prematuur 

- het nader clausuleren van grootschalige verkoopevenementen tot een 
evenement van maximaal 3 aaneengesloten dagen, per evenementenhal 
een maximum van 3 per jaar, en het niet vanuit de gemeente opleggen 
van een beperking in een thema van een dergelijke verkoopevenement tot 
maximaal 1 per locatie 

- het beter definiëren van het begrip themamarkt, waarbij duidelijker de 
relatie met een reguliere markt is aangegeven, door de definitie aan te 
vullen met de passage dat het in het openbaar domein plaatsvindt, zodat 
themamarkten in een evenementenhal daar niet onder vallen 

- het nader ingaan op de wijze van omgaan met klachten tijdens 
evenementen en de (on)mogelijkheden daarbij 

- het aanpassen van een omschrijving in artikel 225B van de APV, waarbij 
het subjectief geformuleerde is gewijzigd in een meer objectief 
geformuleerde omschrijving 

- het opnemen van Go Planet (en Twentehallen) in de tabellen op 
eenzelfde wijze als Hangar 11. 

 

1.5 Voorgenomen besluit van 9 september 2014  

 
Op  9 september 2014 is door het college en de burgemeester een voorgenomen 
besluit tot vaststelling van deze nota en de twee Toetsingskaders genomen. Deze 
voorgenomen besluiten zijn besproken in de Stedelijke Commissie van 22 september 
2014, waarbij een aantal indieners van zienswijzen heeft ingesproken. 
Ten opzichte van het voorgenomen besluit zijn er 2 wijzigingen: 

- Het opnemen van een subparagraaf over sociaal-culturele themamarkten 
als verbijzondering van de themamarkt (in 6.1.1.) 

- Het opnemen van een paragraaf over Duurzame evenementen (in 6.11) 
 
 

1.6 Wijziging Algemene Plaatselijke verordening 
 
Op 21 oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, onderdeel Evenementen. Daarmee is een basis gecreëerd 
voor vaststelling van deze nota en meer in het bijzonder van het Toetsingskader voor 
evenementenvergunningen. 
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2. De gemeente Enschede als evenementenstad 
               (faciliterende rol van de gemeente) 
 

2.1 Visie  
 
Het evenementenbeleid Enschede bevindt zich in het hart van twee ambities uit de 
Toekomstvisie Enschede 2020: ‘kloppend hart van het Oosten’ en ‘bekend en 
bemind’. Eén van de meest bepalende krachten om aan deze ambities uitvoering te 
geven, is de ontwikkeling en uitvoering van een citymarketingvisie. Die Strategische 
Visie Citymarketing Enschede 2020 – vastgesteld in februari 2011 -  geeft richting 
aan de positionering en profilering van de stad, en draagt bij aan de economische 
versterking van de stad, door het vergroten van de aantrekkingskracht op bezoekers, 
bewoners, bedrijven en bollebozen – waaronder studenten en kenniswerkers. 
 
Evenementen spelen hierbij een belangrijke rol: voor de eigen inwoners, voor 
bezoekers uit de regio en verder voor de lokale economie. Een korte schets van 
deze drie belangen. 
 

 Naar de eigen inwoners zorgen evenementen voor entertainment, 
verwondering en dynamiek. Evenementen kunnen inspireren tot ontmoeting, 
tot uitwisseling van en deelname aan kunst, cultuur en sport.  Evenementen 
geven kleur aan een stad en horen als vanzelfsprekend bij het stedelijk leven. 
Het beginpunt ligt daarmee bij de eigen inwoners: de trots op de eigen stad is 
de start van hun ambassadeursrol. Evenementen vervullen daarmee een 
belangrijke rol in de sociale cohesie. Dit wij-gevoel uit zich onder andere in de 
1.000 vrijwilligers die jaarlijks actief zijn bij alle Enschedese evenementen. 

 Bezoekers zijn van belang omdat Enschede – ondanks alle positieve 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren – nog steeds kampt met een relatief 
‘leeg’ imago. Heeft men de stad echter eenmaal bezocht, dan zijn bezoekers 
bijna altijd in positieve zin verrast. Het verleiden tot bezoek aan de stad en zo 
kennis te maken met Enschede is daarmee van groot belang, juist in een stad 
zonder historische kern. Evenementen behoren tot de belangrijkste middelen 
om de stad te voorzien van de nodige dynamiek en daarmee ook bezoekers 
van buiten de stad te trekken. Hier heeft het evenementenbeleid een directe 
relatie met de toeristische functie van de stad. Evenementen bieden kansen 
om bezoekers ook kennis te laten maken met andere leisuremogelijkheden in 
en om Enschede, waaronder de winkelstad,  musea, Roombeek, het groene 
buitengebied van stad en regio, etc. Verbinding met het bredere leisure-
aanbod in de gemeente kan verleiden tot herhalingsbezoek en/of een 
verlengd verblijf.  

 Ook marketinginspanningen rond evenementen dragen bij aan het in beeld 
brengen van de stad bij bezoekers. De tegenwaarde van deze mediawaarde 
bedraagt jaarlijks enkele miljoenen euro’s.  

 Verder is de economische betekenis van evenementen groot. Bezoekers aan 
evenementen spenderen geld in de stad tijdens hun bezoek in horeca en 
winkels, en aan parkeren. Dit verklaart mede de participatie van andere 
investeerders, waaronder uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, en 
winkel- en horecavereniging(en). Investeringen worden ook gedaan door 
toeleveranciers, cateraars en podiumbouwers. De totale economische spin-off 
voor de stad bedraagt jaarlijks een kleine 10 miljoen euro. Vertaald naar 
werkgelegenheid levert dit werkgelegenheid op van 40 fte per jaar. Een 
initiële en aanjagende bijdrage vanuit de lokale overheid in het 
evenementenprogramma is daarbij voorwaardelijk.  
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Evenementen zijn vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt belangrijk voor de 
stad. 

 
De gemeente staat open voor evenementen, evenementen zijn belangrijk voor de 
beleving van de stad. Zij genereren omzet, naamsbekendheid, werkgelegenheid en 
reuring in de stad. Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in de stad en 
voorzien in een behoefte aan ontspanning en vermaak. De belangstelling van het 
publiek voor evenementen neemt toe. Spraakmakende evenementen dragen bij aan 
het versterken van het profiel van onze stad: muziekstad, winkelstad, leefstad en 
ondernemende kennisstad.  
 

Evenementen zijn goed voor de stad, de stad  is goed voor evenementen 
 

 
 

2.2 Missie   
 
Voor de gemeente Enschede blijft een ordelijk en veilig verloop van evenementen 
voorop staan als uitvloeisel van de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente in 

relatie tot evenementen.   
 

De gemeente Enschede levert een bijdrage aan een bruisend maar ook veilig 
verloop van evenementen in Enschede, Stad van Nu.  
 

 
Woorden die deze missie ondersteunen zijn: gevarieerd, spraakmakend en veilig! 
 
 

2.3 Doelstellingen van het evenementenbeleid 
 

Het evenementenbeleid draagt in onze visie bij aan de volgende doelstellingen: 

 Sfeer en dynamiek in de eigen stad en bijdragen aan trots onder eigen 
inwoners; 

 Aantrekken van bezoekers van binnen en buiten de stad (ook met het oog op       
de toeristische functie); 

 De economische kracht van vooral de binnenstad; 

 En in algemene zin: ondersteunen van het imago van de stad als stedelijk 
hart van Oost-Nederland, met muziek, beeldende kunst, en waar mogelijk 
“grensverleggende” innovatie als speerpunten voor regionale en nationale 
bekendheid. 

 
Deze doelen kunnen dichterbij worden gebracht door richting te geven aan de aard, 
de kwaliteit van evenementen en het aantal op jaarbasis. Tevens is sturing nodig op  
aspecten als gebruik van de openbare ruimte, veiligheid, (geluid)hinder, en openbare 
orde rondom evenementen.  
Instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn ten eerste subsidies die de 
totstandkoming van (door de gemeente) gewenste evenementen ondersteunen, zelf 
blijven investeren in evenementen, partijen de kans geven om zich te ontwikkelen, 
blijvend inventariseren wat aan evenementen nodig is om als evenementenstad van 
het oosten in de voorste regionen mee te kunnen spelen.  
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Een tweede instrument is het verlenen van evenementenvergunningen om de 
voorwaarden waaronder evenementen in de publieke ruimte mogen worden 
georganiseerd vast te stellen. Ten derde voegt Enschede Promotie – als adviseur 
van de gemeente - kennis, ervaring, promotiekracht en algemene ondersteuning toe 
aan de totstandkoming en uitvoering van evenementen. 
 
Evenementen zijn dus van grote betekenis voor een stad, voor een positief stedelijk 
imago, op economisch gebied, maar juist ook sociaal-maatschappelijk voor wat 
betreft de leefbaarheid en sociale cohesie, voor alle bevolkingsgroepen in de wijk en 
in de stad. 
 

Het evenementenbeleid is er blijvend op gericht om ruimte te bieden aan een 
gevarieerd aanbod aan evenementen voor verschillende doelgroepen, omdat dit in 
positieve zin bijdraagt aan de beleving van de stad. Het beleid is ook gericht op het 
faciliteren van en mogelijk maken van nieuwe evenementen.  
 

 

2.4 Rollen van de Gemeente Enschede 
 

De gemeente heeft een aantal rollen op het terrein van evenementen: 
subsidieverstrekker, vergunningverlener, toezichthouder, handhaver.  
Het ligt niet op de weg van de gemeente om  – bij het ontbreken van initiatieven 
vanuit de samenleving of als sprake is van concurrerende aanvragen – zelf opdracht 
te geven voor het organiseren van evenementen of deze zelf te organiseren. Gelet 
op de uitspraak van de rechtbank Overijssel over de rol en positie van Enschede 
Promotie als aanvrager van de Oranjedagen is dit met een rol van de gemeente als 
aanvrager van de vergunning zeer risicovol, vooral bij concurrerende aanvragen, en 
daarmee geen goed begaanbare weg. 
  

De gemeente organiseert in beginsel zelf geen evenementen, maar stimuleert en 
initieert bepaalde evenementen door toekenning van subsidies vanuit het centrale 
evenementenbudget. 

 
 
Bij het realiseren van de doelstellingen van het evenementenbeleid moet tegelijkertijd 
ook onderkend worden dat evenementen voor bewoners (over)last kunnen 
opleveren: geluidsoverlast, verminderde bereikbaarheid van woning of bedrijf, 
parkeeroverlast en vervuiling van het openbaar domein. Wij moeten door ons 
regulerende beleid er aan bijdragen dat een bruisende stad ook een leefbare stad is, 
dat onze ambitie t.a.v. evenementen goed kan samengaan met de ambitie om hier 
prettig te kunnen wonen. De gemeente stelt zich ten doel om, nog beter dan wellicht 
tot op heden gebeurt, oplossingen te bedenken voor de door sommige bewoners 
ervaren overlast. Betere communicatie, betere maatregelen om geluidsoverlast tegen 
te gaan en – voor zover beïnvloedbaar - een betere spreiding van evenementen over 
de gehele stad (meer mogelijkheden op alternatieve locaties). Dat kan er toe 
bijdragen dat het draagvlak onder de bevolking voor evenementen groot blijft. 
 
 

De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor het creëren van een goede 
balans tussen het belang van een bruisende stad en het belang van een leefbare 
stad.  

 
Met het Evenementenbeleid willen het college en de burgemeester tevens bereiken 
dat: 
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- er sprake is van een eenduidig en samenhangend evenementenbeleid 
- er een duidelijke procesbeschrijving is van aanvraag (eerste contact) tot 
vergunningverlening en handhaving 
- er duidelijkheid is over de te hanteren criteria voor subsidiëring van evenementen 
uit het centrale evenementenbudget. 
 
 

 
 

2.5 Trends en ontwikkelingen  
 
Voor een goede duiding is het verstandig om stil te staan bij een aantal trends en 
ontwikkelingen. Ook op evenementengebied staat de wereld niet stil. Het 
evenementenbeleid kan dan ook niet worden los gezien van deze trends en 
ontwikkelingen.  
 

a. Er is sprake van een steeds meer gedifferentieerde markt 
De markt van grote evenementen, festivals, outdoor evenementen, grote bedrijfs-
feesten is op onderdelen (dance- en belevenisevents) licht groeiend en wordt steeds 
gedifferentieerder. De markt speelt daarbij in op de behoefte van de consument om 
voortdurend nieuwe dingen mee te maken en vermaakt te worden tegen niet te hoge 
kosten.  

b. Nieuw type aanbieders verovert de markt 
De laatste jaren komen steeds meer bijzondere aanbieders op de markt die proberen 
de gunst van het publiek te veroveren. Vergelijk Theaterhangar Valkenburg, de 
Lichtfabriek in Haarlem, de Fabrique in Maarssen en de Zeebootloods in Rotterdam. 
En in de directe omgeving: Hangar 11 en de Strip: een bijzondere locatie, met een 
eigen verhaal en geschiedenis, waarbij de beleving van het event thuis of bij 
aankomst al begint. De luchthaven, zo blijkt in de praktijk, oefent aantrekkingskracht 
uit op (festival)organisatoren.  
 

c. Behoefte aan onderscheidend aanbod/concept 
Bij het publiek is meer behoefte aan verrassing, avontuur, spektakel en aan unieke 
belevenissen. Mensen ‘eisen’ perfect moments en evenementen met een bijzondere 
positieve belevingswaarde. Het ‘verhaal’ dat na afloop van de belevenis wordt verteld 
en wordt gedeeld via de social media wordt steeds belangrijker. Per doelgroep en 
per type evenement kunnen de wensen en behoeften sterk uiteenlopen. Diverse 
markttrends laten een toenemende behoefte zien aan bijzondere, ongewone plekken 
met een sterke belevingswaarde. 
Evenementen zijn dan ook sterk verbonden met de locatie waar zij plaatsvinden. Ook 
hun effect is daar sterk van afhankelijk. Het wordt meer en meer maatwerk.  
 

‘Evenementen zoeken locaties en locaties zoeken evenementen’. 
 

 
 

2.6 Uitgangspunten voor het evenementenbeleid 

 
Om invulling te geven aan de visie, missie en doelstellingen is het van belang om 
een aantal uitgangspunten vast te stellen voor het te voeren evenementenbeleid, 
zowel ten aanzien van de gemeente en hulpverleningsdiensten, partners als t.a.v. de 
organisator/organisatoren.  
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2.6.1. Organisator/organisatie 

 

 Een organisator is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop 
van een evenement en het beperken / voorkomen van overlast / effecten op 
de omgeving, binnen de kaders van de gemeente. Dat geldt zowel voor de 
binnenlocaties als locaties in het openbaar gebied 

 De organisatie stelt alles in het werk om de veiligheid zoveel als mogelijk te 
garanderen en om balans aan te brengen in de lusten en lasten bij 
evenementen 

 De organisatie is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke 
voorzieningen (zowel facilitair als beheersmatig) en de daarbij behorende 
kosten. Bij het vaststellen van het jaarlijkse evenementenprogramma kunnen 
voor specifieke evenementen, die passen binnen de doelstellingen van de 
citymarketingvisie, subsidies worden verleend. 

 

2.6.2  De gemeente en hulpverleningsdiensten 
 

 De gemeente streeft naar een evenwichtig aanbod waarmee ze haar imago 
en positie als stedelijk hart van Oost-Nederland behoudt en versterkt. 

 De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente ligt op het gebied van 
openbare orde en veiligheid; dit vertaalt zich in een proces rondom 
vergunningverlening en handhaving. 

 De secundaire verantwoordelijkheid van de gemeente ligt in het opstellen van 
een evenementenbeleid en evenementenprogramma. Om deze twee 
verantwoordelijkheden op elkaar te laten aansluiten zijn de kaders van deze 
twee verantwoordelijkheden bij elkaar gebracht in deze nota. 

 Het college stelt het evenementenbeleid vast; bestuurlijk is de 
portefeuillehouder Evenementen verantwoordelijk voor het beleid, voor 
evaluatie, voor toezicht en handhaving.. 

 De burgemeester is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor 
evenementen; dit vloeit rechtstreeks voort uit de Gemeentewet.  

 De gemeente organiseert in beginsel zelf geen evenementen; voor 
evenementen die aansluiten bij de citymarketingstrategie van Enschede kan 
door het college een subsidie worden verleend. 

 De hulpverleningsdiensten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde 
en veiligheid, brandveiligheid, gezondheid e.d. 

 De hulpverleningsdiensten reserveren capaciteit op basis van de (regionale) 
evenementenkalender en participeren in een multidisciplinair 
veiligheidsoverleg en nemen deel aan een multidisciplinaire schouw 

 

2.6.3. Partners 

 
 Partners zijn essentieel bij het vormgeven en realiseren van het 

evenementenprogramma. Daarom vindt regelmatig overleg plaats met 
Enschede Promotie, bedrijven of instellingen (waaronder winkel- en 
horecaverenigingen, de culturele sector, het Platform Binnenstads Overleg 
(en de daaronder ressorterende werkgroep Evenementen) en de Vereniging 
Bewoners Binnenstad. Verwezen wordt naar 3.3 en 3.4. 

 De stichting Enschede Promotie is belast met een goede acquisitie van 
aansprekende evenementen en het overtuigen van zo veel mogelijk andere 
partners van het belang van een aansprekend evenementenprogramma voor 
Enschede. 
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3. De gemeente als subsidiegever 
        (stimulerende rol van de gemeente) 
 

3.1 Evenementen in Enschede 
 
Enschede telt jaarlijks zo’n 50 grootschalige evenementen waarvan iets minder dan 
de helft door (een gemeentelijke) subsidie wordt ondersteund. Voor alle 
evenementen geldt dat zij worden beoordeeld op aspecten als openbare orde en 
veiligheid, planning in de evenementenjaarkalender, en beschikbaarheid van de 
locatie.  
Bij gesubsidieerde evenementen kan de gemeente daarnaast een inhoudelijke 
toetsing doen op aspecten als kwaliteit (bijvoorbeeld op het gebied van 
verduurzaming), bijdrage aan de citymarketing, uitstraling naar beoogde 
doelgroepen, publieksbereik en groeipotentie, economische effecten, 
professionaliteit, onderscheidend vermogen en noodzaak subsidie. 
 

3.2 Subsidiëring van evenementen en evenementenprogramma 
 
In deze paragraaf  wordt een schets gegeven van de achtergronden van 
evenementensubsidies en de totstandkoming van het jaarlijkse 
evenementenprogramma.  
 
Veel organisatoren van evenementen doen vroeg of laat een beroep op 
gemeentelijke subsidies. Dit vraagt om criteria om te kunnen beoordelen welke 
initiatieven in welke mate financieel worden ondersteund, en dus ook welke niet. 
Subsidietoekenning is één van de  belangrijkste instrumenten waarmee een stad 
richting kan geven aan de evenementen die binnen haar grenzen plaatsvinden.  
In 2014 gaat er 760.000 euro vanuit gemeentelijke subsidies naar ongeveer 25 
evenementen.  In 2015 gaat het om een  bedrag  van 650.000 euro.  
Voor een deel van de evenementen is sprake van een volledige afhankelijkheid van 
de gemeentelijke subsidie. Voor veel andere evenementen geldt, dat de 
gemeentelijke bijdrage slechts een deel van het volledige budget dekt. Voor de 
initiatieven die de ontwikkeling van (nieuwe) evenementen inleiden, is Enschede voor 
het overgrote deel afhankelijk van het enthousiasme, de kwaliteit en het 
doorzettingsvermogen van externe partijen.  
 
De omvang van het beschikbare budget versterkt de noodzaak tot het maken van 
keuzes op het gebied van inhoud en publieksbereik van evenementen, mede in het 
licht van het evenementenprogramma in zijn geheel. Voor het maken van die keuzes 
is een beoordelingskader nodig. Te subsidiëren evenementen kunnen op basis van 
een dergelijk kader en in het licht van het totale evenementenprogramma worden 
beoordeeld op zowel hun inhoudelijke (artistiek/cultureel/sportief) als op hun 
economische merites – waaronder aantrekkingskracht op bezoekers. En daarmee 
ook op de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van de citymarketing 
doelstellingen van Enschede. Het laatste geldt in versterkte mate voor de grotere 
beeldbepalende evenementen. 
 
Belangrijk is voorts dat (nieuwe) evenementen ook de kans krijgen zich te 
ontwikkelen; we denken in beginsel aan een termijn van drie jaar. Wel zal elk jaar via 
een evaluatie worden beoordeeld of een organisator in lijn opereert met het 
concept/plan dat bij de subsidieaanvraag is ingediend; om die reden is het ook nodig 
ieder jaar een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. Deze meerjarige benadering 
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geeft een organisator enerzijds de kans om een evenement inhoudelijk en publicitair 
uit te bouwen en anderzijds de mogelijkheid om zelf sponsoring en/of bijdragen uit 
fondsen te onderzoeken. 
Aansluitend op dit laatste: de mate waarin een organisator erin slaagt andere 
inkomsten te genereren, wordt eveneens opgenomen als criterium in het 
beoordelingskader. Het binnenhalen van cofinanciering betekent echter niet 
automatisch dat vervolgens de subsidie wordt afgebouwd. Het kan juist ook een kans 
bieden een evenement verder te versterken en uit te bouwen. 
 
Op basis van een advies van Enschede Promotie wordt jaarlijks in december door 
het college -  binnen het door de raad vastgestelde budget - de subsidiëring van 
evenementen vastgesteld: het Evenementenprogramma.  
 
Het huidige evenementenprogramma van Enschede kan een ontwikkeling 
doormaken langs twee lijnen. 

1. De eerste lijn is de bestaande evenementen en het programma in haar 
geheel meer te richten op de centrale doelstellingen van de citymarketing-
visie en andere kwaliteitscriteria. Dat betekent dat aan bepaalde 
gesubsidieerde evenementen een ontwikkelopdracht is verbonden, maar ook 
dat evenementen die niet (meer) voldoende passen, niet langer door subsidie 
worden ondersteund. Kwaliteit gaat in dat  geval boven kwantiteit. 

2. De tweede lijn is het streven naar in ieder geval enkele evenementen, die het 
in zich hebben het merk Enschede nationaal “neer te zetten” als een stad van 
muziek, beeldende kunst en innovatie. Het van de grond af aan opbouwen 
van een nationaal evenement is vaak een kwestie van jaren. Het begint met 
de moed om voor iets te kiezen en daar dan langdurig in te investeren. Het 
vraagt om creativiteit, enthousiasme, geld, meer promotie, intensieve 
samenwerking tussen betrokken partijen en doorzettingsvermogen. En boven 
alles moet zo’n nationaal evenement op voorhand breed gedragen worden 
binnen de stad.  

 

Het vorenstaande leidt tot een set aan criteria voor de beoordeling van aanvragen 
voor een evenementensubsidie. Naast de beoordeling van aanvragen, geven ze ook 
richting aan de subsidievoorwaarden als ook aan de evaluatie van evenementen 
achteraf. In bijlage 2 bij deze nota is een Toetsingskader aanvragen 
evenementensubsidie geformuleerd waarin de  beoordelingscriteria, de procedure 
waarlangs subsidies worden verleend en de rol van partnerschap zijn opgenomen. 
Volledigheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
 

3.3.  Partnerschap 
 
Hiervoor is reeds gezegd dat de stad voor de organisatie van evenementen 
grotendeels afhankelijk is van de initiatieven van externe partijen. Dat geldt ook voor 
de financiële ondersteuning van evenementen. Gelukkig zien in Enschede meerdere 
externe partijen het grote belang in van een aansprekend evenementenprogramma. 
Soms loopt het ook parallel met de eigen belangen, waarbij een ‘levende’ stad een 
belangrijke ‘pullfactor’ is voor de economische ontwikkeling, waaronder het 
aantrekken van verschillende doelgroepen van bezoekers naar de binnenstad. In 
Enschede zijn diverse (binnenstad)partners al sinds jaar en dag (ook financieel) 
actief op dit terrein. Dat geldt ook meer en meer voor de kennisinstellingen en de 
culturele instellingen, die grotere evenementen mogelijk maken, door naast eigen 
bijdragen soms ook grote subsidiestromen  aan te boren. 
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3.4.  De rol van Enschede Promotie 
 
Enschede Promotie heeft – als belangrijke partner –  opdracht zoveel mogelijk 
partijen te overtuigen van het belang van een aansprekend evenementenprogramma 
voor de stad en daarmee, direct of indirect, voor die partijen zelf. Een breder 
financieel draagvlak, breder dan alleen vanuit de gemeente, is een voorwaarde voor 
het verder kunnen versterken van het imago van Enschede. Inhoudelijke en 
financiële inbreng van alle belanghebbende partijen is daarbij essentieel om de 
aantrekkingskracht van de stad Enschede te kunnen vergroten.    
 
Enschede Promotie vervult feitelijk drie functies in de totstandkoming van 
evenementen: een adviserende, een faciliterende/uitvoerende en een loketfunctie. 
Deze functies vloeien op veel momenten in elkaar over.  
 
De adviserende rol bevindt zich op het niveau van het totale evenementenbeleid, de 
verdeling van het beschikbare subsidiebudget,  het evenementenprogramma, 
(grootschalige) evenementen, en de marketing en promotie. Deze rol oefent EP ook 
uit in de richting van organisatoren waar het betreft evenementen die zij willen 
organiseren. 
 
De  faciliterende/uitvoerende rol bij evenementen richt zich op praktische 
ondersteuning, begeleiding en verdere professionalisering. Daaronder: begeleiding in 
het vergunningentraject, inkoop van materialen zoals licht, geluid en podia en het 
bereiken van financiële schaalvoordelen daarin, het beschikbaar stellen en 
ondersteunen van nutsvoorzieningen, opstellen van tijdsplanningen en draaiboeken, 
samenstellen van een programma, tot aan productie van detailtekeningen voor de 
ruimtelijke indeling van evenementen.  
 
Tot slot heeft EP een brede loketfunctie voor professionele evenementen in de 
(binnen)stad, wat tevens regie en coördinatie inhoudt over de EP- 
evenementenkalender.  Enschede Promotie adviseert daarbij over de in te zetten 
communicatiemiddelen, stelt daarvoor waar mogelijk eigen uitingen beschikbaar en 
begeleidt organisatoren in de uitvoering van het marketing- en mediaplan. In een 
aantal gevallen ligt de uitvoering, indien mogelijk en gewenst, volledig bij Enschede 
Promotie.  
 
Naast advisering, uitvoering en begeleiding treedt EP in een aantal gevallen ook op 
als sponsor om extra promotie voor het evenement mogelijk te maken. Eventuele 
sponsoring uit het promotiebudget door EP wordt jaarlijks bepaald en staat los van 
de subsidierelatie met de gemeente. 
 
EP fungeert in beginsel niet als een aanvrager om vergunning voor een evenement 
omdat die rol onder omstandigheden – bijvoorbeeld bij samenloop van aanvragen - 
kan botsen met het verbod van vooringenomenheid bij de vergunningverlening door 
de gemeente. Op dit punt is het evenementenvergunningenbeleid aangepast; wij 
verwijzen naar het bijgevoegde Toetsingskader voor evenementenvergunningen dat 
daarvoor in de plaats treedt. 
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4. Waarvoor een vergunning aanvragen?  
(regulerende rol van de gemeente) 

 

4.1 Definitie en begrenzing van het begrip evenement 
 
Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) wordt onder een evenement 
verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Deze algemene 
omschrijving maakt het wel noodzakelijk om een begrenzing aan te geven, omdat 
enerzijds niet alle activiteiten in de openbare ruimte als een evenement zijn aan te 
merken, en anderzijds omdat op het eerste oog besloten bijeenkomsten onder 
omstandigheden ook als een evenement kunnen worden beschouwd.  Een 
demonstratie in de openbare ruimte is bijvoorbeeld geen evenement in de zin van de 
APV maar valt onder de Wet openbare manifestaties. Een herdenkingsplechtigheid 
op een plaats die daarvoor niet is bestemd of buiten plaatsvindt valt bijvoorbeeld wel 
onder het begrip evenement in de APV en daarvoor is dan onder omstandigheden 
een vergunning nodig. 
 
In de praktijk van alle dag is gebleken dat de definitie van evenement in de huidige 
APV aanleiding geeft tot misverstanden en dat onduidelijk is wat nu precies onder 
een ‘evenement’ moet worden verstaan. Dat leidt tot onduidelijkheid bij vergunning-
verlening en handhaving, maar ook bij marktpartijen.  
 
In de systematiek van de APV wordt nu gekozen voor een zgn. negatieve 
benaderingsmethode, uitgaand van een algemeen criterium voor een evenement 
(elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak) in artikel 2:24. De 
vergunningplicht is vervolgens in artikel 2:25 verwoord, waarna in artikel 2:25A een 
aantal evenementen wordt opgesomd dat niet onder de vergunningplicht valt.  
In het kader van vermindering van administratieve lasten voor de burger is in artikel 
2: 25B voor het  organiseren van relatief kleine evenementen (als buurt- en 
straatfeest) gekozen voor een meldingsplicht. Hoewel deze kleine evenementen 
formeel vallen onder het begrip ‘evenement’ is onder voorwaarden geen vergunning 
vereist, maar kan worden volstaan met een melding.  
 
De gemeenteraad is voorgesteld om de  Algemene Plaatselijke Verordening op dit 
onderdeel te wijzigen zodat de omschrijving van evenement en de vergunning- 
respectievelijk meldingsplicht voor een evenement in overeenstemming zijn met het 
gewenste beleid daarin. 
  

4.2 Categorieën van evenementen 
 
In het beleid wordt onderscheid gemaakt in categorieën van evenementen, vooral 
gebaseerd op het voorkomen van (geluids)overlast voor omwonenden. Uit de 
dagelijkse praktijk is gebleken dat vooral de geluidsuitstraling van een evenement 
bepalend is voor het wel of niet ervaren van overlast van een evenement. Daarbij 
spelen ook de eindtijden van een evenement een grote rol. 
Op basis daarvan wordt een onderscheid gemaakt in niet-belastende en belastende 
evenementen en binnen de categorie belastende evenementen een onderscheid in 
de eindtijden van een evenement en de daarbij te hanteren geluidvoorschriften. 
Daarnaast zijn er ook evenementen waar met een eenvoudige melding aan de 
gemeente kan worden volstaan: de kleinschalige straatfeesten, buurtbarbecue e.d. 
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Een en ander leidt tot de volgende indeling in categorieën evenementen: 

 
Categorie Tijdstippen Geluid 

dB(A)            dB(C) 
op 20 meter van de bron 

Omschrijving 

Melding 
niet-
belastend 
<500 
bezoekers 
 

09.00-19.00 
19.00-22.00 

55dB(A) 
50dB(A) 

70dB(C) 
65dB(C) 

Straatfeest, buurtbarbecue,  kleine 
optocht, niet commerciële 
rommelmarkt met minder dan 500 
bezoekers 
 

 1  
niet-
belastend 
 

09.00-19.00 
19.00-22.00 

55dB(A) 
50dB(A) 

70dB(C) 
65dB(C) 

Buurt- en wijkfeesten, braderie 
rommelmarkten e.d. met meer dan 
500 bezoekers 

2 
belastend 

09.00-23.00 90dB(A) 105dB(C) Evenement met beperkte impact op 
de omgeving, beperkt in de tijd 

3 
belastend 

09.00-24.00 90dB(A) 
(vr + za) 

105dB(C) 
(vr + za) 

Evenement met grote impact op de 
omgeving  

4.a 
belastend 

09.00-01.00 90dB(A)- 
(vr + za) 

105dB(C) 
(vr + za) 

Evenement met grote impact op de 
stad, met regionale 
aantrekkingskracht en gevolgen 
voor verkeer (Marathon, concerten 
e.d. ) 

4.b.  
Bijzonder 
evenement 

09.00-01.00 95dB(A) 
(vr + za) 

110dB(C) 
(vr + za) 

Idem als 4a, met mogelijk hoger 
geluidsniveau of ander eindtijdstip 
(Koningsdagen) 
(vr + za), alleen op Oude Markt / 
van Heekplein 

 

 
Voor enkele evenementen geldt dat zij vanwege de impact op de stad vragen om 
beperkende dan wel verruimende maatregelen op maat, waarbij het reguliere beleid 
niet volstaat. Het gaat dan om de bijzondere evenementen:  voor Enschede geldt dat 
op dit moment voor de jaarlijks terugkerende Oranjenacht en incidenteel voor een 
mogelijk kampioenschap van FC Twente of voor het toestaan van een WK- of EK-
plein. Dat zijn actuele, onverwachte, niet goed planbare gebeurtenissen, die om 
meer flexibiliteit vragen. In deze gevallen worden er maatwerkafspraken gemaakt. 

 
In het Toetsingskader voor evenementenvergunningen is een en ander meer 
specifiek per categorie evenement en per locatie uitgewerkt. Dat geldt ook voor de 
risicoklasse van een evenement, dat wordt vastgesteld aan de hand van een risico-
inventarisatiemodel van de Veiligheidsregio Twente. Verwezen wordt naar bijlage 1 
bij deze nota.  
 
Voor activiteiten die plaatsvinden binnen een inrichting in de zin van de Wet 
Milieubeheer en die vallen binnen de maatwerkvoorschriften van die inrichting is 
geen evenementenvergunning nodig. Dat geldt voor de reguliere activiteiten in Go 
Planet, Twentehallen en Hangar 11 en – afhankelijk van de verleende 
milieuvergunning - tevens voor het buitenterrein van die inrichting: dit geldt 
bijvoorbeeld voor de UT.  
Wat als normale bedrijfsuitoefening wordt gezien is al vastgelegd in de 
vergunning(aanvraag) dan wel in de melding van een vergunnings- of 
meldingplichtige inrichting. Dan gelden de voorschriften van de (milieu)vergunning, 
de milieumelding of de omgevingsvergunning. 
Voor activiteiten die niet vallen binnen de maatwerkvoorschriften van een 
vergunningplichtige of meldingplichtige inrichting is wel een evenementenvergunning 
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nodig; dit geldt ook voor activiteiten op het buitenterrein van de inrichting voor zo ver 
die activiteiten niet zijn inbegrepen in de milieu- of omgevingsvergunning. 

 

 

4.3 Voorwaarden aan een evenement 
 
Omdat bij evenementen sprake is van grote verschillen in omvang, impact op de 
omgeving, te gebruiken locaties, te hanteren tijden en eventuele risico’s kunnen aan 
een evenementenvergunning voorwaarden worden opgelegd. Ook is het te volgen 
proces van aanvraag tot vergunningverlening anders ingericht bij kleinschalige of 
grootschalige evenementen. In het Toetsingskader voor evenementenvergunningen 
wordt het proces van vergunningverlening in detail uitgewerkt evenals de 
voorwaarden die worden of kunnen worden gehanteerd. Dit biedt duidelijkheid en 
structuur aan alle betrokkenen bij het vergunningenproces en het kan als een 
leidraad worden gezien voor de beoordeling van aanvragen. In het Toetsingskader 
evenementenvergunningen is het proces vanaf het begin tot en met de 
vergunningverlening en evaluatie vastgelegd. 
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5. Locatiebeleid / aanwijzen van evenementenlocaties 
 

5.1. Algemeen en vooraf 
 
In het kader van de regulerende rol van de gemeente bij het evenementenbeleid is 
het locatiebeleid (en het daarbij behorende profiel) van wezenlijk belang. Waar wil de 
gemeente evenementen in haar (openbaar) domein toestaan? Waar wil de gemeente 
evenementen in gebouwen toestaan? En waar niet?  Zijn er voldoende 
evenementenlocaties om aan de toenemende vraag naar diversiteit te kunnen 
voldoen (van kleinschalig tot grootschalig, van traditioneel naar 
belevenisevenementen)? Ontbreken er (specifieke) locaties?  
Vanuit de milieuvergunning mogen er bijvoorbeeld in het stadion Grolschveste 
nauwelijks tot geen evenementen plaats vinden, terwijl er wel grootschalige 
evenementen (meer dan 20.000 bezoekers) zouden kunnen plaatsvinden. En daar 
vlak bij ligt ook een IJsbaan, die gedurende een aantal maanden niet wordt gebruikt.  
Zijn daar uitbreidingen wenselijk?  
Meer en andere locaties kan ook een ongewenste concentratie van evenementen 
voorkomen die een onevenredige overlast voor de omgeving met zich zou brengen. 
Is de keuzevrijheid in locaties wel groot genoeg? 
 
De gemeente bepaalt via ruimtelijke ordening op welke locatie evenementen mogen 
plaatsvinden. De speelruimte hiervoor is nauw gedefinieerd; ruimtelijke ordenen is 
toegestaan – economisch ordenen niet. 
Ruimtelijke ordening gebeurt door middel van een bestemmingsplan of vooruitlopend 
daarop, door middel van een projectafwijkingsbesluit.  De basis voor een 
bestemmingsplan is gelegen in provinciale en gemeentelijke visies en 
beleidsstukken. 
 
 

5.2. Ruimtelijk ordenen – waar mogen we op sturen? 
 

Op 1 juli 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden. 
Hierin is vastgesteld dat gemeenten verplicht zijn om actuele bestemmingsplannen 
op te stellen. Voor het beleid op (vaste) evenementenlocaties is het 
bestemmingsplan uiteindelijk het krachtigste instrument. Hierin wordt bepaald waar 
evenementenlocaties worden toegestaan en (eventueel ook) in welke mate (welk 
profiel?). 
 
Bij het beoordelen of nieuwe voorzieningen als (binnen)evenementenlocaties mogen 
worden toegestaan gelden de volgende ruimtelijk relevante overwegingen: 
-ruimtelijke uitstraling 
-afstand voor de consument 
-woon-en leefklimaat 
-parkeren 
-verkeersveiligheid 
 

5.3. Economisch ordenen – waar mogen we niet op sturen? 

 
De overheid mag – op grond van Europese regelgeving als de Dienstenrichtlijn – niet 
economisch ordenen. Uitgangspunt in de Dienstenrichtlijn is de vrijheid van vestiging. 
De overheid mag (alleen) economisch reguleren als sprake is van ‘dwingende 
redenen van algemeen belang als duurzame ontwrichting’.  
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Marktordening door de gemeente is in beginsel niet toegestaan, dat is aan de markt 
zelf;  concurrentiebeperking is niet aan de orde. De gemeente mag geen louter 
economische motieven hanteren en ten grondslag leggen aan planologische 
maatregelen. 
Er is sprake van duurzame ontwrichting wanneer sprake is van onacceptabele 
ruimtelijke gevolgen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan  
leegstand zonder uitzicht op een nieuwe invulling. Het is aan de gemeenteraad om te 
bepalen of leegstand (beter gezegd: het risico daarop) acceptabel is. Hierbij kunnen 
alternatieve functies voor de vermoedelijk leeg te komen panden worden 
meegenomen. 
 
De conclusie is dat bij het aanwijzen van (of willen tegengaan van)  nieuwe 
evenementenlocaties in beginsel geen economische motieven mogen worden 
gehanteerd, maar enkel motieven van(uit) ruimtelijke kwaliteit en relevantie. 
 

5.4. Omgevingsvisie provincie Overijssel 
 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel is vastgelegd in de Omgevingsvisie 
waarin de provinciale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in 
Overijssel is weergegeven. De provincie heeft in de Omgevingsvisie de uitdaging 
opgepakt om een ontwikkelingsvisie te geven voor Overijssel, daarvoor ambities te 
formuleren en hierbij het instrumentarium te kiezen waarmee aan de ene kant ruimte 
wordt geboden aan sociaaleconomische ontwikkeling en tegelijkertijd de kwaliteit van 
het Overijssels landschap wordt versterkt. Daarnaast is in dit verband nog van 
belang de vastgestelde Structuurvisie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente waarin 
ook aandacht wordt besteed aan het aspect leisure. 
In de verdere uitwerking van (nieuw) aan te wijzen locaties (zie 5.7.) zal hier rekening 
mee worden gehouden. 
 

5.5. Recente ontwikkelingen / gebiedsontwikkeling luchthaventerrein 
 

In het Ontwikkelingsplan Gebiedsontwikkeling luchthaven 2012 - waarmee de 
gemeenteraad in 2012 heeft ingestemd - is een richtinggevend kader aangegeven 
voor de ontwikkeling van de deelgebieden. Voor de deelgebieden Oostkamp en de 
Strip is aangegeven dat daar mogelijkheden liggen voor binnen- en 
buitenevenementen. Citaat: “Passend in het evenementenbeleid van de gemeente is 
een grootschalige locatie buiten het stedelijk gebied van Enschede nog niet 
voorhanden, waarop deze locatie kan inspelen. Het terrein leent zich bij uitstek voor 
complementair aanbod”.  
Binnen het gebiedsdeel Oostkamp ligt Hangar 11, waarvoor inmiddels een 
projectafwijkingsbesluit is afgegeven voor het gebruik als evenementenhal t.b.v. 
binnenevenementen. Met deze op leisure en innovatieve bedrijvigheid gerichte 
activiteiten is een eerste ontwikkelingsconcept in dit gebied geland. De Hangar is met 
een beschikbaar kolomvrij vloeroppervlak van ca. 7000 m2 de grootste in de regio 
(sinds de sluiting van de Expohal in Hengelo).  
Door eventuele koppeling op termijn met de locatie de Strip voor buitenevenementen 
in de meest brede zin kan een breed profiel ontstaan. In samenhang zouden de 
Hangar en de Strip in de toekomst geschikt kunnen zijn om onder meer 
openluchtfestivals en evenementen te houden.  
Inmiddels is voor de Strip (Automotive) door ADT een aanvraag voor een project-
afwijkingsbesluit ingediend.  
Tevens is voor het luchthaventerrein, en daarmee voor Hangar 11 en de Strip, een 
bestemmingsplan in voorbereiding, waarin de (definitieve) gebruiksmogelijkheden 
van deze locaties wordt vastgelegd. 
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5.6. Kanaalzone 
 
In de discussie over evenementen in de Kanaalzone komt steeds weer terug de 
verhouding tussen Go Planet en de Grolschveste. Voor de  Grolschveste is het 
bestemmingsplan en de milieuvergunning doorslaggevend en dat biedt nauwelijks 
mogelijkheden voor het houden van evenementen. Op basis van de geldende 
regelgeving (Bor = Besluit omgevingsrecht) is er sprake van een maximale ontheffing 
van 3 evenementen op jaarbasis.  
Door  FC Twente is bij het indienen van de zienswijze tegen het concept-
Evenementenbeleid gevraagd om een uitbreiding van de mogelijkheden tot het 
houden van evenementen in de Grolschveste.  
 
De vraag doet zich daarbij voor of het wenselijk is om - gelet op de aanwezigheid van 
Go Planet als specifieke evenementenlocatie in de directe omgeving - vanuit 
ruimtelijk oogpunt medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het aantal 
evenementen in bijvoorbeeld de Grolschveste of in de IJsbaan Twente.  
Wij stellen ons op het standpunt dat, indien FC Twente om een herziening van het 
bestemmingsplan verzoekt om (meer) evenementen in de Grolschveste mogelijk te 
maken, wij dit niet op voorhand zullen afwijzen en dit in een integrale afweging zullen 
betrekken bij de aanstaande herziening van het bestemmingsplan Kanaalzone (start 
voorbereidingen najaar 2014). Het initiatief voor een eventuele herziening voor de 
Grolschveste zal van FC Twente moeten uitgaan, waarbij de mogelijke 
ontwikkelingen rond Go Planet (als gevolg van het faillissement) een rol kunnen 
spelen. Duidelijk moet zijn dat enkel door een ruimtelijk besluit en – afweging een 
uitbreiding van functies in de Grolschveste kan worden gerealiseerd.  
In dat verband stellen wij ons het standpunt dat er op dit moment ook geen 
ruimtelijke onderbouwing is om de Grolschveste aan te wijzen als een 
evenementenlocatie. Er kunnen op dit moment slechts ontheffingen voor het houden 
van een evenement (3 per jaar) worden verleend op basis van de (huidige) 
planologische regelgeving (als het Besluit ruimtelijk omgevingsrecht).  
 

Op dit moment is er geen aanleiding om de Grolschveste (of de IJsbaan Twente) aan 
te wijzen als een evenementenlocatie en wordt het toestaan van (incidentele) 
evenementen getoetst aan de vigerende (onder meer planologische) regelgeving, dat 
uitgaat van maximaal 3 evenementen per jaar. 
 

 
 

5.7. Aanwijzen van evenementenlocaties 
 
Het locatiebeleid geeft aan op welke locaties in de gemeente  evenementen kunnen 
plaatsvinden. Een organisator kan in principe binnen de gemeente voor elke locatie 
een vergunning aanvragen, waarbij moet worden opgemerkt dat locaties om een 
bijzondere reden om extra aandacht kunnen vragen of dat het gaat om een locatie 
waarvoor een omgevings- of milieuvergunning is verleend, waarin het gebruik is 
geregeld (de evenementenhallen). De uitwerking hiervan is - in detail - aan te treffen 
in de bij deze nota behorende, door de burgemeester vast te stellen, Toetsingskader 
voor evenementenvergunningen.  
 
Voorgesteld wordt om – gelet op de in 5.5. beschreven ontwikkelingen -  de locatie 
Hangar 11, aan te wijzen en op te nemen als beschikbare evenementenlocaties in 
het vast te stellen Toetsingskader voor evenementenvergunningen. Het opnemen 
daarin van de Strip is in dit kader en op dit moment prematuur, nu er door Area 
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Development Twente wel een verzoek om een projectafwijkingsbesluit is ingediend, 
maar daarover door het college en de gemeenteraad nog geen (definitief) besluit is 
genomen. 
 
De aard en de omvang van evenementen die op deze locatie(s) kan/kunnen 
plaatsvinden wordt – voor alle duidelijkheid -  bepaald door de inhoud en de 
voorschriften van het projectafwijkingsbesluit Hangar 11 en het al dan niet vast te 
stellen projectafwijkingsbesluit de Strip en op (langere) termijn door het nog door de 
gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan. Bij het besluit over het 
bestemmingsplan kan worden meegewogen hoe de markt heeft gereageerd op de 
eerste ervaringen met evenementen die zijn opgedaan n.a.v. de (genomen en te 
nemen) projectafwijkingsbesluiten.  
Tot slot wordt nog opgemerkt dat inmiddels een objectief ruimtelijk-economisch 
onderzoek door BureauBUITEN is uitgevoerd naar de beoogde functies voor Hangar 
11 en de Strip. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Hangar 11 en de Strip vooral 
complementair zijn aan het bestaande aanbod van evenementenlocaties in 
Enschede en de regio (qua oppervlakte, combinatie binnen/buiten en ligging) en 
voorzien in een andere, en bovendien groeiende, behoefte aan sfeer, authenticiteit, 
karakter en verhaal. Ook dit onderzoek kan dienen als input voor het nog vast te 
stellen bestemmingsplan. Deze voorgenomen (stedelijke) ontwikkeling voorziet in 
een actuele regionale behoefte. 
 
 

De locatie /Hangar 11, gelet op het Ontwikkelingskader ADT 2012 en het verleende 
projectafwijkingsbesluit, aan te wijzen als evenementenlocatie. 
 

 
Het Wilminkplein nadert zijn voltooiing en is ook een locatie die geschikt is voor een 
aantal evenementen. Voorgesteld wordt om ook deze locatie expliciet aan te wijzen 
als een evenementenlocatie. 
 

De locatie Willem Wilminkplein aan te wijzen en op te nemen als evenementenlocatie 

 
 

5.8. Niet aangewezen locaties  
 
Op andere dan de in het Toetsingskader evenementenvergunning in paragraaf 4.1 
aangewezen locaties kunnen in beginsel alleen maar evenementen plaatsvinden in 
categorie 1, de niet-belastende evenementen, tussen 09.00 uur en 22.00 uur. In 
beginsel, omdat op basis van een positief advies van het betreffende stadsdeel een 
evenement van een hogere categorie kan plaatsvinden, met een maximum van 3 per 
jaar. 
 
Voor niet aangewezen locaties in de binnenstad / horecaconcentratiegebied kan 
onder voorwaarden een vergunning voor een evenement tot categorie 2 worden 
verstrekt. Daarbij geldt een maximum aantal van 3 evenementen per locatie, voor de 
Bolwerkstraat een maximum van 5 en in totaal een maximum van 20 evenementen 
voor de gehele binnenstad. Ook hier geldt dat de afdeling Vergunningen, in overleg 
met onder andere Brandweer en Politie bij de locatie passende maatwerk-
voorwaarden opstelt. 

 
Bij grote evenementen als de Oranjedagen of de Proefeet, worden kleinere 
evenementen op niet aangewezen locaties, in het kader van een integrale 
vergunningverlening, meegenomen als onderdeel van het grote evenement. 
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5.9. Recente ontwikkelingen / Wijziging Besluit omgevingsrecht 

 
In oktober 2013 is een voorstel tot (onder meer) wijziging van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) aan de Tweede Kamer gezonden. Dit voorstel hangt samen 
met de wens om knelpunten weg te nemen in het bestaande stelsel van 
omgevingsrecht en aan de wens om het eenvoudiger te maken om bijvoorbeeld 
leegstaande kantoorgebouwen tijdelijk een andere maatschappelijk gewenste functie 
te geven. In dit voorstel wordt het mogelijk om via de reguliere 
voorbereidingsprocedure een beslissing te nemen op een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor met het bestemmingsplan strijdige activiteiten voor de 
duur van maximaal 10 jaar. Hiermee kan voor planologisch strijdig gebruik van 
gronden en opstallen door het college via een reguliere procedure (beslistermijn van 
8 weken) een vergunning worden verleend. De toevoeging van deze nieuwe, 
algemene categorie strekt tot het flexibeler maken van de mogelijkheden voor 
tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Bij het verlenen van een dergelijke 
vergunning dient wel aannemelijk te zijn dat de activiteit na de termijn daadwerkelijk 
zal en kan worden beëindigd; het moet dus feitelijk mogelijk zijn dat deze activiteit 
zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd.  
Deze wijziging – die op 1 november 2014 in werking is getreden - kan wellicht op 
termijn een basis vormen om in bijzondere gevallen medewerking te verlenen aan 
een beperkte uitbreiding van het aantal evenementen in bijvoorbeeld de 
Grolschveste.  
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6. Wijzigingen t.o.v. het huidige vergunningenbeleid 
 
Er is vanuit de praktijk behoefte aan een actualisatie van het huidige 
vergunningenbeleid. In het onderstaande worden een aantal (wezenlijke) wijzigingen 
t.o.v. het vigerende vergunningenbeleid weergegeven.  
 

6.1. Themamarkten   
 
Een themamarkt is geen reguliere warenmarkt en is vooral gericht op vermaak en 
verkoop met een specifiek thema en is een markt op een openbare plaats en valt 
daardoor onder het begrip ‘evenement’. De themamarkt bestaat uit minimaal 67 % uit 
kramen in een bepaald thema en voor maximaal 33 % uit kramen met overig, 
ondergeschikt, aanbod. Indien daar geen of onvoldoende sprake van is leidt dat tot 
een weigeringsgrond voor een aangevraagde vergunning. 
Voorbeelden hiervan zijn een voorjaars- en een kerstmarkt, maar ook een cd-markt, 
een kunstmarkt of een boekenmarkt op bijvoorbeeld de Oude Markt ter 
verlevendiging van een koopzondag of een themamarkt gekoppeld aan een wijk- of 
buurtactiviteit. De themamarkt moet het verblijf in de (binnen)stad of wijk leuker en 
aangenamer maken. 
 

Een themamarkt is onder de aangegeven omstandigheden een evenement en 
daarmee vergunningplichting. 
 

  

6.1.1. Themamarkt met een sociaal-maatschappelijke insteek 
 
Door bewonersplatforms is aangegeven in bepaalde buurten graag een minimarkt te 
organiseren. In 2014 is besloten om geen medewerking te verlenen aan het instellen 
van minimarkten in wijken, omdat dit in strijd is met de visie op de ambulante handel.  
Omdat het initiatief vanuit 2 wijken is ingegeven vanuit de behoefte aan een 
ontmoetingsplek in de wijk, verbetering van leefbaarheid, gezelligheid en het 
verminderen van eenzaamheid, is gezocht naar een alternatief voor een minimarkt. 
Dat alternatief is gevonden in een buurtevenement in de vorm van een themamarkt, 
met als insteek de sociaal-maatschappelijke behoefte. Een themamarkt waarbij de 
buurt zich kan presenteren zonder dat het meteen een commercieel initiatief is. 
Hierbij kan gedacht worden aan presentatie van instellingen uit de wijk, van 
vrijwilligersorganisaties, kunstenaars uit de wijk, maar ook aan verkoop van huisvlijt 
e.d. Op deze themamarkt met een sociaal-maatschappelijke insteek mag 30 % 
commercieel aanbod staan, tot een maximum van 3 kramen. Deze kramen kunnen 
worden ingenomen door ambulante handelaren, maar ook door winkeliers uit een 
nabijgelegen winkelcentrum. Deze vorm van een themamarkt mag maximaal 1 keer 
per 2 weken. Het commerciële aanbod blijft daarbij ondergeschikt aan het 
hoofdaanbod van maatschappelijk georiënteerde kramen. Deze markten worden 
georganiseerd op basis van een evenementenvergunning en zijn een verbijzondering 
van de themamarkt in algemene zin, zoals onder 6.1. is aangegeven. Voorwaarde is 
wel dat er afstemming heeft plaats gevonden met de respectievelijke 
winkeliersverenigingen in de directe nabijheid en bij de Centrale Vereniging voor de 
Ambulante Handel, afdeling Enschede. 
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6.2. Grootschalige verkoopevenementen 
 
Er is sprake van een toenemende behoefte bij evenementenhallen (Go Planet, 
Twentehallen en Hangar 11) aan grootschalige verkoopevenementen, waarbij de 
verkoop centraal staat en de activiteiten niet meer als ondergeschikt zijn te zien aan 
de hoofdactiviteit als een beurs of als vrijetijdsbesteding. Voorbeelden zijn het 
Boekenfestijn, een Automarkt of een mode- of lingeriebeurs. In feite gaat het hierbij 
om detailhandel, buiten de formele detailhandelslocaties en in strijd met de 
betreffende bestemmingsplannen of de Detailhandelsstructuurvisie.  
De verkoopevenementen kunnen grote publiekstrekkers zijn, juist ook voor 
bezoekers van buiten de stad. Ze leveren een bijdrage aan een goede bekendheid 
en imago van deze locaties, en daarmee ook indirect aan het imago van de 
Enschede als centrumstad. Daarnaast dragen ze ook bij aan een gezonde exploitatie 
van deze hallen waardoor andere evenementen kunnen blijven voortbestaan. 
Bij de afweging om verkoopevenementen toe te staan moet ook worden gekeken 
naar de overlap van verkoopevenementen met bestaande detailhandel, die zich met 
name in de binnenstad bevindt. Het toestaan van een ongelimiteerd aantal 
verkoopevenementen is in strijd met de doelstelling de binnenstad te versterken.  
 
Rekening houdend met de belangen van betrokken partijen en de doelstellingen van 
het gemeentelijk beleid worden in de 3 evenementenhallen (met een beoogde 
(boven)lokale leisure functie) dit soort detailhandel gerelateerde verkoop-
evenementen beperkt mogelijk gemaakt door deze onder het begrip evenement te 
brengen (*) 
De voorwaarden die we daarbij hanteren zijn: 

- Maximaal 3 x per jaar per locatie 
- Maximaal 3 aaneengesloten dagen per afzonderlijk verkoopevenement 
- Alleen in de evenementenhallen: Twentehallen, Go Planet en Hangar 11 
- Het moet gaan om een verkoopevenement met een regionale 

aantrekkingskracht. 
 
(*) Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de basis voor het kunnen verlenen van een 
dergelijke evenementenvergunning is gelegen in een onderliggend ruimtelijk besluit, te weten 
de omgevingsvergunning strijdig gebruik (ten behoeve van het mogelijk maken van 
detailhandel) of in het opnemen van een geclausuleerde afwijkingsbevoegdheid hiervoor in 
een (actualisatie van het) bestemmingsplan.  

 

Een grootschalig verkoopevenement in een van de evenementenhallen wordt onder 
voorwaarden beschouwd als een evenement, waarvoor maximaal 3 x per locatie per 
jaar voor maximaal 3 aaneengesloten dagen per afzonderlijk evenement een 
vergunning kan worden verleend. 
 

 

6.3. Efficiënter en ‘lean’ verlenen van vergunningen 
 
Kern van de veranderde werkwijze zal zijn: te late aanvragen worden niet in 
behandeling genomen, terwijl tegelijkertijd er een verschuiving zal plaatsvinden van 
vergunningplicht naar meldingsplicht: de grens voor de vergunningplicht wordt 
opgehoogd naar een evenement vanaf 500 bezoekers. De grens ligt nu bij 250 
bezoekers. Hiermee wordt ook een administratieve lastenverlichting gerealiseerd 
voor kleinere evenementen als buurtfeesten e.d.  
De huidige aanvraagtermijn voor vergunningplichtige evenementen bedraagt 8 
weken. Voor evenementen met minder dan 5000 bezoekers (en meer dan 500) wordt 
een aanvraagtermijn gehanteerd van 6 weken. Voor de echt grootschalige 
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evenementen, met meer dan 5000 bezoekers, wordt de aanvraagtermijn opgehoogd 
naar 10 weken. De gemeente ‘garandeert’ dat in beide gevallen 2 weken voor het 
houden van het evenement op de aanvraag om vergunning wordt beslist. De 
behandeltermijn bedraagt dan de facto 4 resp. 8 weken. 
 

De grens voor de vergunningplicht wordt verhoogd naar evenementen met meer dan 
500 bezoekers onder gelijktijdige verruiming van de meldingsplicht voor 
evenementen (van 250) tot 500 bezoekers. 
 

 

De huidige termijn voor aanvragen van een vergunningplichtig evenement van 8 
weken wordt gewijzigd in: 
- 6 weken voor een evenement tot 5000 bezoekers 
-10 weken voor een evenement van meer dan 5000 bezoekers 
waarbij de gemeente de garantie geeft dat minimaal 2 weken voor het evenement op 
de aanvraag wordt beslist en sprake is van een behandeltermijn van 4 resp. 8 
weken. 
 

 

Buiten de aanvraagtermijn ingediende aanvragen worden niet in behandeling 
genomen, tenzij sprake is van zwaarwegende redenen om de aanvraag alsnog in 
behandeling te nemen. 
 

  

6.4. Procedureregels bij samenlopende aanvragen 

 
Als onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid en vooruitlopend daarop is in 
maart 2014 een nieuw ‘Afwegingskader en procedure samenloop evenementen’ door 
de burgemeester vastgesteld. Daarin is ook opgenomen dat bij 2 of meer aanvragen 
voor dezelfde locatie op dezelfde datum en tijd eerst wordt bezien of deze 
evenementen elkaar negatief beïnvloeden en of er mogelijkheden zijn tot 
samenwerking of samenvoeging van de aanvragen. Pas als dat niet lukt zal conform 
de geformuleerde criteria in het vastgestelde Afwegingskader een besluit ten faveure 
van de meest passende aanvraag worden genomen. Verwezen wordt naar de 
betreffende bijlage bij het Toetsingskader voor aanvragen evenementen-
vergunningen. 

 

 

6.5. Publicatie van aanvragen om vergunning en melding 

 
Tot op heden worden aanvragen om vergunningen, maar ook verleende 
vergunningen of meldingen niet gepubliceerd. Vanuit oogpunt van transparantie, 
maar ook vanuit zuiverheid van handelen en besluitvorming op basis van alle 
relevante omstandigheden wordt voorgesteld om zowel de aanvragen als het 
verlenen van vergunningen digitaal – via de website - te publiceren. Dat geldt dan 
voor de meldingsplichtige evenementen  
 

Aanvragen om vergunning voor, het verlenen van een vergunning voor en het 
melden van een evenement worden digitaal gepubliceerd. 
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6.6. Laten staan van objecten tussen 2 evenementen 

 
De laatste tijd is veel in discussie of bepaalde objecten mogen blijven staan (op bijv. 
de Oude Markt) om de tijd tussen 2 evenementen te overbruggen. Die wens van 
organisatoren wordt ingegeven door kostenbesparing op het opbouwen en afbreken 
van podia en het verplaatsen van tapwagens en koelwagens (bijvoorbeeld bij 
Grolsch Summersounds). Daar staat tegenover dat door het laten staan van allerlei 
objecten de beeldkwaliteit in de binnenstad kan worden  aangetast. Voorgesteld 
wordt om (alleen) t.a.v. het hoofdpodium toe te staan dat deze mag blijven staan 
indien deze binnen 8 dagen na een evenement opnieuw gebruikt worden op dezelfde 
locatie(s), voor een maximale periode van 5 weken.  
 

 

In het beleid wordt opgenomen dat het hoofdpodium kan blijven staan indien deze 
binnen 8 dagen na een evenement opnieuw gebruikt worden op dezelfde locatie met 
een maximale periode van 5 weken. 
 

 

6.7. Buitenbars tijdens grootschalige evenementen 
 
Bij grootschalige evenementen bestaat de wens om op de (zomer)terrassen 
buitenbars te plaatsen. Als algemene stelregel wordt hierbij gehanteerd dat een 
organisator in de aanvraag om een (integrale) evenementenvergunning aangeeft of 
en waar hij tijdens het evenement buitenbars wil plaatsen op de zomerterrassen. De 
burgemeester beslist of hij ontheffing wil verlenen voor het mogen schenken van 
alcoholhoudende dranken voor consumptie ervan op het evenemententerrein. 
 
Een uitzondering op de hiervoor geformuleerde algemene stelregel geldt voor een 
aantal specifiek aangewezen evenementen. In gezamenlijk overleg tussen 
gemeente, horecaondernemers en Enschede Promotie kunnen – op basis van de 
voor 1 november  aangekondigde evenementen - evenementen worden aangewezen 
waarbij elke horecaondernemer aan de Oude Markt de mogelijkheid krijgt individueel 
(of gezamenlijk met individuele ondertekening van het verzoek om ontheffing) een 
buitenbar te plaatsen op zijn terras, ongeacht de organisator van het evenement. 

Deze uitzondering geldt in ieder geval voor de zogenaamde inkoopevenementen. 

 

Bij grootschalige evenementen  kan bij een aanvraag om een integrale 
evenementenvergunning ontheffing worden verleend voor het plaatsen van 
buitenbars op de (zomer)terrassen tijdens het evenement. 
Voor bepaalde – in onderling overleg tussen gemeente, horecaondernemers en 
Enschede Promotie – vast te stellen grootschalige evenementen op de Oude Markt 
en voor ‘inkoopevenementen’ kan individueel ontheffing worden verleend voor een 
buitenbar op het ‘eigen’ zomerterras, ongeacht de organisator van het evenement.  

 

6.8. Leges voor evenementenvergunningen 

 
Vanuit de optiek van reuring in de stad en in de wijk is het wenselijk voor bepaalde 
evenementen (financiële) belemmeringen daarvoor zo veel mogelijk op te heffen en 
geen leges te heffen van maatschappelijke organisaties. Dat uitgangspunt leidt 
echter wel tot derving van leges op het eindproduct Vergunningen.  
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Er wordt vastgehouden aan de lijn dat geen leges worden geheven van 
maatschappelijke organisaties. Het gebrek aan inkomsten door leges wordt 
gecompenseerd door een bijdrage vanuit de algemene middelen.  
 

 

6.9. Meerjarige vergunningen 
In samenhang met het vorenstaande kan ook worden gekozen voor een systematiek 
waarin voor jaarlijks terugkerende evenementen (op dezelfde locatie, met nagenoeg 
dezelfde invulling) een meerjarige vergunning (bijvoorbeeld 3 jaar) wordt verleend, 
waarbij eenmalig leges worden geheven. Dat leidt tot een aanzienlijke verlaging van 
de administratieve lasten bij aanvragers om vergunning van zich herhalende 
evenementen. Voorgesteld wordt om dit als een pilot uit te voeren voor zich 
herhalende evenementen, met uitzondering van de binnenstad. In de binnenstad is 
te vaak sprake van zich wijzigende omstandigheden, zodat het de voorkeur heeft een 
pilot te doen op de andere gebieden. 
 

In gevallen die zich daarvoor lenen (periodieke, vastomlijnde evenementen) wordt de 
mogelijkheid geboden – met uitzondering van de binnenstad -  voor het aanvragen 
van een meerjarige vergunning, uit te voeren als een pilot voor een periode van 3 
jaar. 

 

6.10 Communicatie 

Door bewoners maar ook instellingen als Concordia wordt nog al eens de opmerking 
gemaakt dat men vindt dat ze regelmatig onvoldoende en/of te laat worden 
geïnformeerd over evenementen in hun omgeving. Hoewel de wil er altijd wel is bij 
organisatoren en de gemeente om dit goed te doen blijkt dat niet altijd goed te gaan. 
Hoewel een organisator daarin een primaire verantwoordelijkheid heeft willen wij als 
gemeente niet voor onze eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van onze inwoners 
‘weglopen’. In het vorenstaande is al aangegeven dat wij voortaan aanvragen om 
vergunning maar ook verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen digitaal 
zullen publiceren. Tijdig op de hoogte zijn van wat er in de directe omgeving gebeurt 
neemt al vaak een deel van de overlast weg. Daarnaast zullen wij in overleg met 
Enschede Promotie bezien of een maandelijkse update van de evenementen-
kalender op www.uitinenschede.nl tot de mogelijkheden behoort om zo iedereen zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in programma’s.  
 
6.11 Parapluvergunning 
De burgemeester  kan besluiten voor terugkerende grootschalige evenementen een 
parapluvergunning aan te laten vragen. 
Een parapluvergunning is een evenementenvergunning, te verlenen aan één enkele 
aanvrager, die op basis van die vergunning deelevenementen kan (laten) 
organiseren op de locaties die in de parapluvergunning genoemd worden. Het is een 
verzamelvergunning, op grond waarvan door vergunninghouder met derden 
overeenkomsten kunnen worden gesloten, voor het organiseren van activiteiten 
binnen het kader van de vergunning, op voorwaarde dat die derden zich verbinden 
aan de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning verbonden zijn en dat de 
organisator de intentie uitspreekt om gedurende 3 jaren het evenement te 
organiseren. Een parapluvergunning geldt voor het gehele evenement en voor alle 
locaties waarop het evenement gehouden wordt.  
Hiervoor zal een afzonderlijke beleidsregel worden vastgesteld in samenhang met de 
samenloopregeling als bedoeld onder 6.4. 
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6.12 Duurzame evenementen  
 
Verschillende organisatoren van grotere evenementen besteden al aandacht aan 
verduurzaming van hun evenementen. Vanuit het convenant “Duurzame Twentse 
Evenementen”, doen zij kennis en ervaring op en delen dat met de 
convenantpartners. 
De gemeente Enschede vraagt van organisatoren een toenemende aandacht voor 
duurzaamheid. In het Toetsingskader voor evenementensubsidies is de mate van 
verduurzaming van een evenement één van de afwegingscriteria bij de toekenning 
van subsidie. 
In 2015 ondersteunen we als gemeente organisatoren financieel met een 
stimuleringsbudget van € 25.000,-. Daarmee kunnen zij duurzame initiatieven 
ontwikkelen en expertise opbouwen. Aan het Toetsingskader wordt een checklist 
toegevoegd, waarmee organisatoren kunnen bekijken welke 
duurzaamheidsmaatregelen voor hen relevant zijn. In een latere fase ligt het voor de 
hand een verdere verduurzaming van evenementen te verplichten en daarover 
specifieke voorwaarden op te nemen in de evenementenvergunning. 

 

 

6.13 Toetsingskader voor evenementenvergunningen 

Om de aanvragen om een vergunning te kunnen beoordelen is een Toetsingskader 
voor evenementenvergunningen door de burgemeester als bevoegd 
vergunningverlenend bestuursorgaan vastgesteld. De vergunningaanvraag voor een 
evenement doorloopt de daarin beschreven procedure en wordt getoetst aan de 
daarin opgenomen criteria. Het is ook een soort procesbeschrijving vanaf het eerste 
contact tot en met de beslissing op een aanvraag om een evenementenvergunning.. 
De locaties en de daarbij behorende profielen en de evenementen(jaar)kalender 
vormen samen het belangrijkste toetsingskader voor het mogelijk maken van een 
evenement. Als een evenement op een locatie past en er is ruimte op de locatie (het 
maximum aan evenementen is nog niet bereikt) en in de evenementenkalender dan 
is het in principe mogelijk. In principe: de aanvraag doorloopt de normale 
evenementenprocedure met een toetsing van de aanvraag op de relevante 
onderdelen en of de organisator aan de voorwaarden kan voldoen. In een 
vergunning wordt per evenement de eindtijd en de geluidsnorm opgenomen, 
gebaseerd op de locatieprofielen en het in het Toetsingskader opgenomen maximaal 
toelaatbare geluidsniveau. 

Het volledige Toetsingskader is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd, en maakt er een 
integraal onderdeel van uit. Volledigheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
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7. Toezicht en handhaving (controlerende rol gemeente) 

7.1 Toezicht en Handhaving 

De handhaving bij (grote) evenementen is complex. Vele in- en externe diensten 
hebben handhavende taken tijdens evenementen. Om te voorkomen dat diensten 
tegenstrijdige adviezen geven, ondernemers onevenredig veel verschillende 
bezoeken van handhavers krijgen en om het totaaloverzicht in beeld te krijgen wordt 
tijdens (maar ook tijdens de aanvraagfase van) grootschalige en risicovolle 
evenementen gewerkt met een multidisciplinair team, het zogenaamde Multi-overleg, 
waarin ook coördinatie van handhaving plaatsvindt.  

Om dit te kunnen realiseren wordt in het gemeentelijk Handhavingsbeleid (jaarlijks 
wordt een programma vastgesteld) voorzien in handhaving bij evenementen, waarbij 
als uitgangspunt geldt dat daar waar de risico’s en de (te verwachten) overlast het 
grootst zijn de meeste inzet zal plaatsvinden. Daarnaast wordt ook in het kader van 
het vooroverleg dat vooraf gaat aan een vergunningverlening vastgesteld in hoeverre 
het uitoefenen van toezicht noodzakelijk is.  

In het bij deze nota behorende Toetsingskader voor evenementenvergunningen 
wordt uitgebreider ingegaan op het aspect Toezicht en handhaving. 

7.2. Multidisciplinaire schouw 

Vlak voor aanvang van een grootschalig evenement vindt onder verantwoordelijkheid 
van de vergunningverlener een multidisciplinaire schouw plaats, gericht op het 
constateren van veiligheidsrisico’s. De gemeente is integraal verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van de schouw samen met de betrokken diensten.  
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8. Vast te stellen besluiten 

Bij vaststelling van deze nota door het college en door de burgemeester, ieder voor 
zo ver het de eigen bevoegdheden betreft, moet gelijktijdig worden besloten tot het 
vaststellen van: 

A. het Toetsingskader voor evenementenvergunningen (door de burgemeester 
en het college)  

B. het Toetsingskader voor evenementensubsidies (door het college) 

De 2 Toetsingskaders zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.  

 

 

9. Evaluatie en monitoring 

De nota Evenementenbeleid wordt na 2 jaar geëvalueerd. Op basis van de evaluatie 
wordt beoordeeld of het wenselijk is de nota of de daarop gebaseerde beleidsregels 
aan te passen.  

Evaluatie van de evenementen zelf vindt standaard plaats bij grootschalige 
evenementen (in het multi-overleg) en kan onder omstandigheden eveneens 
aanleiding zijn tot wijziging in het beleid.  

Daarnaast vindt uitgebreide monitoring plaats ten behoeve van het beoordelen van 
de subsidiëring van evenementen. Dit gebeurt onder meer via  de jaarlijkse 
Evenementenmonitor en de Online Evenementenpeiling. 

 

 


