Verslag bijeenkomst evenementenorganisatoren
Maandag 11 februari 2019, 19:30 – 21:30
Stadskantoor
Aanwezigen:
UIT (Utrechtse Introductie Tijd), TREK, Lebowski, Duursma Event Production, Café De Stad, Apex Event
Productions, Horekader/JKH Noord West/Roost aan de Singel, Pino, Festival Tweetakt, ZIMIHC, Elevation Events
b.v., Bevrijdingsfestival Utrecht, Athletic Point Events/Stichting Leidsche Rijn Sportief/Stichting De Halve van de
Haar, Stichting De Klanksteen , Mobile Arts/De Parade, SPRING Performing Arts Festival, Open Monumentendag
Utrecht/ Open Tuinendag Utrecht, Stichting Utrecht Skate Parade, Utrecht Marketing & Culturele Zondagen,
Stichting Le Guess Who?, The Zoo Events / Xsense, Festifairs, De Regelaar, Recreatieschap Midden Nederland,
Stichting Stadhuisplein Events, Gemeente Utrecht en Stad & Co.

Doel en context bijeenkomst
De gemeente Utrecht is op zoek naar de beste plek voor ieder evenement, zodat het evenement optimaal tot
z’n recht komt en er tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de omgeving. Daarbij wordt gestreefd naar
een betere spreiding van evenementen. Samen met inwoners, evenementenorganisatoren en andere
belanghebbenden worden locatieprofielen opgesteld voor (voorlopig) 36 buitenlocaties in Utrecht, die
richtlijnen bieden voor het gebruik van de evenementenlocaties. Deze locatieprofielen bieden duidelijkheid aan
omwonenden en belanghebbenden, bieden informatie en inspiratie voor organisatoren en helpen de gemeente
om vergunningen efficiënter te verlenen. De gemeente is benieuwd naar de ervaringen en meningen van
evenementenorganisatoren, en heeft om deze reden een bijeenkomst georganiseerd om voldoende input te
verzamelen. Het is belangrijk dat er ruim draagvlak ontstaat voor de toekomstige locatieprofielen.
Voorstelronde
Iedere aanwezige is in de gelegenheid gesteld om zichzelf voor te stellen, en de evenementen die zij
vertegenwoordigden te noemen. Deze evenementen zijn met een punaise aangegeven op een grote kaart van
Utrecht om zo een indruk te geven van de huidige spreiding in de stad (betreffende evenementen van de
aanwezige organisatoren).
Onderwerpen
Voor het vaststellen van de richtlijnen is het belangrijk om de daartoe relevante onderwerpen te bepalen.
Tijdens het gehele traject zal er aandacht zijn voor balans tussen leefbaarheid en levendigheid, voor- en
nadelen van evenementen, draagvlak, spreiding, type evenement in relatie tot de ambitie van de stad,
communicatie en duurzaamheid.
Tijdens de bijeenkomst voor de organisatoren van evenementen is een aantal vragen/stellingen voorgelegd aan
de groep aanwezigen via een interactieve quiz (Mentimeter), waar aanwezigen via hun mobiele telefoon op
konden reageren. De vragen waren als volgt:
- Vraag: Bij evenementen in Utrecht denk ik aan... (3 woorden invullen)
- Vraag: In de toekomst moet in Utrecht de focus liggen op evenementen die: a) de sociale cohesie in
buurten versterken, b) bright/inspiring/welcoming/connecting zijn, c) Utrecht internationaal op de
kaart zetten, d) Duurzaam zijn.
- Stelling: Evenementen die bijdragen aan de identiteit van Utrecht moeten voorrang krijgen op de
reserveringskalender.
- Stelling: Mijn evenement kan op geen enkele andere locatie in de stad plaatsvinden.
- Stelling: Iedere organisator moet verplicht aandacht besteden aan het verduurzamen van een
evenement.
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Stelling: Iedere organisator moet flexibel zijn in de planning (datum) van evenementen.
Vraag: wat inspireert een organisator bij het kiezen van een locatie?

Belangrijkste resultaten
- Partijen maken zich zorgen om restrictieve richtlijnen voor evenementen die niet specifiek gericht zijn
op de buurt.
- Enthousiasme in de wijken zorgt voor draagvlak, maar het is voor organisatoren onduidelijk wat
benodigd is om het voor omwonenden ‘goed’ te doen. Wanneer een evenement buurtbewoners een
gevoel van trots meegeeft, is de sociale meerwaarde en daarmee het draagvlak groter.
- Het advies wordt gegeven om duurzaamheid als uitgangspunt mee te geven voor alle grote
evenementen in de stad, maar hierin geen/beperkte administratieve lasten voor organisatoren
opleggen. Belangrijk om niet uitsluitend duurzame evenementen aan te trekken, maar passende
evenementen zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Met name kleine evenementen zullen verleid
moeten worden in plaats van verplicht. Gemeente wordt verzocht hierin een faciliterende rol
(faciliteiten, kennisdeling, advisering) op zich te nemen.
- Programmeren van evenementen/ toekennen van een plek op de reserveringskalender op basis van
beleidskader, bijv. de identiteit van Utrecht (bright, inspiring, welcoming, connecting), zorgt voor hoge
administratieve lasten bij zowel organisaties als overheid én is arbitrair. Daarnaast zorgt dit niet per se
voor toenemend draagvlak/ betere evenementen/innovatie. Richtlijnen toekennen op basis van het
profiel van de buurt/wijk (demografie, identiteit etc.) krijgt meer steun.
- Gemeenten (niet alleen Utrecht) hebben de afgelopen jaren veel flexibiliteit gevraagd aan
organisatoren. Met name op het gebied van veiligheid en communicatie. Wanneer ook andere vormen
van flexibiliteit wordt gevraagd (bijv. in datum of locatie) vraagt dit afstemming vóórdat de aanvragen
van de reserveringskalender bij de gemeente binnen moeten zijn. Veel evenementen zijn ook
gebonden aan een maand/seizoen, en laten zich niet zomaar verplaatsen. De discussie moet ook niet
meer gestart worden als de vergunningaanvraag al is ingediend, er zit een grens aan beïnvloeding.
- Sportieve en culturele evenementen worden vaak gesubsidieerd. Het verplaatsen naar andere locaties
vraagt ook iets van de gemeente als subsidieverstrekker.
- Evenementorganisatoren die de afgelopen jaren in Overvecht iets hebben georganiseerd, vragen de
gemeente oog te hebben voor de extra randvoorwaarden die dit vraagt.
- Er is een groeiende behoefte aan overleg en afstemming met de gemeente als het gaat om
locatiekeuze en vergunningaanvragen vanwege de toenemende eisen vanuit gemeente én de
omwonenden. Dit vraagt om een uitgebreidere/andere organisatiestructuur.
- Organisatoren worden vaak benaderd door omwonenden. Deze geven bij hen het signaal af dat ze ook
graag vanuit de gemeente zouden worden geïnformeerd. Organisatoren herkennen dat het
communicatienetwerk van de gemeente groter is en daardoor een beter bereik heeft bij grote
evenementen zoals bijvoorbeeld de marathon, bevrijdingsfestival of een skateparade.
- Locaties voor evenementen staan onder druk. De inrichting van het Jaarbeursplein, woningbouw
rondom Strijkviertel, Haarrijnseplas, toenemende mate van ecologisch beheer van parken en de
planologische beperkingen op het bijvoorbeeld het Berlijnplein en Park Transwijk zorgen voor nog
minder ruimte voor evenementen in de toekomst. Daarnaast is er beperkte medewerking bij
aanvragen omgevingsvergunning op nieuwe locaties.
- Oproep van organisatoren van grote evenementen met versterkt geluid om als gemeente actief te
werken aan een locaties die primair voor evenementen kunnen worden gebruikt en voldoende grote
capaciteit bieden voor grote evenementen (>20.000 bezoekers).
Vervolg
Op 19 februari vond het eerste Gesprek met de Stad plaats waar meer dan 200 inwoners (via loting
uitgenodigd) en andere belanghebbenden over verschillende stadsbrede thema’s in relatie tot evenementen
en locatieprofielen is gesproken. Vanaf maart worden er diverse gesprekken in de buurten georganiseerd
waarin specifieke buitenlocaties worden besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Tot slot
vindt er in november 2019 een afsluitende bijeenkomst plaats waar de concept locatieprofielen zullen worden
gedeeld. Aanmelden voor één of meerdere buurtgesprekken of meer informatie over het project? Kijk op:
http://www.utrecht.nl/locatieprofielenevenementen. Voor aanvullingen op/en vragen over dit verslag kunt u
contact opnemen via locatieprofielenevenementen@utrecht.nl.
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