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Nota 
 
Onderwerp 

Doorontwikkeling Evenementenbeleid 

Inleiding 
Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van het stedelijk 
leven. Ze zorgen voor levendigheid en een aantrekkelijke sfeer in de stad. 
Ook bieden evenementen werkgelegenheid, stimuleren zij uitgaven binnen 
de stadgrenzen en zijn ze daarmee van belang voor de lokale economie. 
Daarnaast dragen aansprekende en kwalitatief hoogwaardige evenementen 
bij aan de nationale en internationale profilering van de stad. Het 
evenementenbeleid raakt daarmee alle drie factoren in de driehoek voor de 
agenda van Delft zoals geschetst in de kadernota 2017: mensen, de fysieke 
omgeving en de economische motor.  
 
Uit een onderzoek dat in 2016 door ons is uitgevoerd blijkt dat het Delftse 
evenementenaanbod goed wordt gewaardeerd. Deze waardering vormt met 
eerdere onderzoeksresultaten een stabiel beeld over de afgelopen jaren. De 
gemeente Delft wilt het huidige brede aanbod van evenementen behouden 
en waar nodig uitbreiden en stelt zich daarom het doel om evenementen in 
de stad te faciliteren en te stimuleren. 
 
Aan de andere kant hebben evenementen in sommige gevallen ook een 
negatieve kant: er wordt overlast ervaren. Door bewoners wordt overlast 
door zwerfafval als grootste ergernis benoemd. Overlast door drukte  en 
geluidsoverlast omvatten daarnaast een groot gedeelte van de ervaren 
overlast bij evenementen. Een goede balans tussen de voor- en nadelen 
van evenementen is daarom essentieel. Voor de gemeente is een 
belangrijke rol weggelegd in het afwegen van belangen en het al dan niet 
beschikbaar stellen van de openbare ruimte voor evenementen.  
 
Doelstelling 
In deze nota zijn voorstellen gedaan om de evenementensector te 
stimuleren om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren en 
tegelijkertijd de ervaren overlast terug te brengen. De voorstellen in de nota 
zijn gebaseerd op de “Evaluatie van het Delfts evenementenbeleid” in 2015 
en het Rekenkamerrapport “Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen” 
dat in 2017 is gepubliceerd. 
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Evaluatie en doorontwikkeling evenementenbeleid 
In 2015 is het evenementenbeleid uitvoerig geëvalueerd in samenspraak 
met relevante partijen, waaronder evenementenorganisatoren en bewoners. 
Het doel van het ‘herijken van het geluids- en locatiebeleid’ stond in deze 
evaluatie centraal. Deze evaluatie bevat een aantal voorstellen voor het 
verbeteren van het evenementenbeleid.  In 2016 zijn er vervolgonderzoeken 
uitgevoerd om de uitvoering van deze voorstellen nog verder te 
onderbouwen met onderzoeksgegevens: een onderzoek naar de mening 
van bewoners en ondernemers in de Binnenstad over evenementen, een 
geluidsonderzoek en geluidsadvies van de Omgevingsdienst Haaglanden 
voor de locaties ‘Markt’ en ‘Sint Agathaplein’, de in dat verband gehouden 
vergadering van het Platform Evenementen en een inloopbijeenkomst voor 
bewoners en ondernemers.  
 
Rekenkamerrapport Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen 
Het rekenkamerrapport Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen is in 
juni 2017 opgeleverd. Het rapport geeft een duidelijke en complete 
beschrijving en analyse van de manier waarop de openbare orde en 
veiligheid tijdens evenementen in Delft wordt beoordeeld en hoe de 
handhaving is georganiseerd. Dit is een relevant onderwerp en blijvend 
aandachtspunt binnen het evenementenbeleid. De voornamelijk positieve 
beoordeling door Pro Facto van het proces van vergunningverlening en de 
kwaliteit van de advisering en besluitvorming bij de Gemeente Delft sterkt 
ons in onze overtuiging dat het evenementenbeleid in Delft de aandacht 
krijgt die het verdient. In het rapport wordt wel een aantal aandachtspunten 
en aanbevelingen genoemd. De aanbevelingen sterken de voorstellen in 
deze nota om het beleid op gebied van openbare orde en veiligheid verder 
uit te werken en, waar nodig, aan te scherpen. Nadere informatie is te 
vinden in de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport d.d. 9 juni 2017. 
 
Leeswijzer 
De beleidsaanpassingen zijn als voorstellen opgenomen en onderverdeeld 
in een vijftal onderwerpen corresponderend met de hoofdstukken in deze 
nota: 

1. Versterken van het evenementenaanbod 
2. Versterken van de evenementenlocaties 
3. Verminderen van overlast 
4. Verbeteren van het toezicht en de handhaving 
5. Optimaliseren van de dienstverlening 

 
Omgevingsvisie 
De verdere uitwerking van deze nota wordt, zeker daar waar het ruimtelijke 
aspecten betreft, gedaan in afstemming met de totstandkoming van de 
omgevingsvisie. 
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Voorstel 
Aan het college wordt voorgesteld: 
- In te stemmen met de inhoud van voorliggende nota. Hiermee stemt 

u in met de volgende voorstellen: 
 

Voorstel 1: Investering basisinfrastructuur Delftse Evenementen ... 11 

Voorstel 2: Beperking afgeschermde evenementen op de Markt ... 13 

Voorstel 3: Vervaardigen van professionele locatiefolders ............. 13 

Voorstel 4: Bepalen van een norm voor bastonen.......................... 15 

Voorstel 5: Verlagen van de norm voor de hoogste geluidsbelasting.
 ...................................................................................................... 15 

Voorstel 6: Organisatoren om een geluidsplan vragen ................... 16 

Voorstel 7: Behouden van gemeentelijke inzet bij Koningsdag en 
Lichtjesavond ................................................................................. 17 

Voorstel 8: Bewustwording en tegengaan afval gezamenlijk actief 
stimuleren ...................................................................................... 18 

Voorstel 9: Eindtijden en aantallen evenementen voorlopig 
ongewijzigd laten ........................................................................... 18 

Voorstel 10: Op- en afbouwtijden beperken ................................... 18 

Voorstel 11: Aantal jaarlijkse geluidsmetingen uitbreiden ............... 21 

Voorstel 12: Beter benutten van het gemeentelijke 
geluidmeetsysteem ........................................................................ 21 

Voorstel 13: Rekenmodellen over geluidsverspreiding beschikbaar 
stellen ............................................................................................ 24 

Voorstel 14: Afronden van het maken van een digitaal 
vergunningenformulier ................................................................... 24 

Voorstel 15: Aanpassen van legestarieven .................................... 24 

Voorstel 16: Vaststellen van de jaarlijkse evenementenkalender voor 
1 december .................................................................................... 25 

Voorstel 17: Verbeteren van de bekendheid van de 
klachtenprocedure ......................................................................... 25 

Voorstel 18: Besluit vergunningverlening publiceren ...................... 25 

Voorstel 19: Verbeteren van de functionaliteit van de website ....... 26 

 
 
- De nota ter bespreking toe te sturen aan de gemeenteraad. 
  



  4/27 

1 Versterken van het evenementenaanbod 
 
1.1 Terugblik 
Het is nu tien jaar geleden sinds de Kadernota Evenementenbeleid Delft 
“Creatieve Meetlat” is vastgesteld. De Creatieve Meetlat vormt het kader 
voor het inhoudelijk evenementenbeleid en de regels van 
subsidieverstrekking, het beleid op gebied van vergunningverlening, 
gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving en richtlijnen op het gebied van 
veiligheid en handhaving. De uitvoering van deze kaders is vastgesteld in 
het subsidiebeleid voor evenementen (2008) en de nota Integraal 
Evenementenmodel (2010). Sinds het vaststellen van de kadernota in 2007 
is er in Delft veel gebeurd en niet alleen op het gebied van evenementen. 
De grootschalige bezuinigingsslag en reorganisatie die in deze periode 
plaatsvond binnen de Gemeente Delft heeft uiteraard ook zijn weerslag 
gehad op de evenementensector. De subsidies voor evenementen zijn in 
deze tijd teruggebracht. De ambitieuze plannen zoals voorgenomen in de 
kadernota kwamen hierdoor op een laag pitje te staan. In deze periode is 
verder ook een terugloop te zien in steun vanuit fondsen.  Desondanks 
heeft een groot aantal evenementen het hoofd boven water weten te 
houden. Deze evenementen hebben niet alleen hun voortbestaan 
gegarandeerd, maar hebben ook bij elke editie een programma kunnen 
bieden waar bezoekers op af bleven komen. Het voortbestaan van deze 
evenementen was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van de 
vele vrijwilligers die in hun vrije tijd meehelpen om de stad levendig te 
maken. Daarnaast is ook een belangrijke rol weggelegd voor de fondsen die 
in deze periode structureel financiële ondersteuning hebben geboden aan 
de Delftse evenementen. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat het Delftse evenementenaanbod in het 
algemeen goed wordt gewaardeerd. Zo heeft rond de 90% van de 
ondervraagde inwoners en ondernemers in de binnenstad in 2016 een 
evenement bezocht en meer dan 60% vindt de kwaliteit goed tot zeer goed. 
Vooral de veelzijdigheid van het aanbod krijgt waardering. We kunnen 
stellen dat er een basisaanbod aan evenementen in Delft is, waaronder: het 
Delft Chamber Music Festival, de Taptoe Delft, de Lichtjesavond, de 
Sinterklaasintocht, de Mooi Weer Spelen, de Schaatsbaan, het International 
Festival of Technology, Westerpop, het Varend Corso, het Delft Fringe 
Festival, het Bluesfestival Delft, het Jazzfestival Delft, het Oranjekoorts 
Festival en Koningsdag, de Golden Tenloop en de OWEE. In de kadernota 
Creatieve Meetlat uit 2007 wordt gesproken over de terugkerende 
evenementen in Delft als een ‘veilige, vertrouwde deken over de stad’. Deze 
metafoor is een zeer treffende weergave het evenementenaanbod in Delft. 
Elk van deze evenementen heeft een eigen karakter en een trouwe 
achterban. De gesubsidieerde evenementen zoals het Jazzfestival Delft, het 
Bluesfestival Delft, Westerpop, het Varend Corso en de Taptoe Delft geven 
wel aan dat zij onder of net op de grens van financiële gezondheid 
balanceren. De organisatoren van een aantal evenementen, zoals 
Westerpop en de Taptoe Delft, heeft daarom besloten gebruik te maken van 
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de biënnaleregeling1. De Delftse evenementensector heeft de bezuinigingen 
weliswaar overleefd, maar is nog herstellende van de economische crisis.  
 
Ondanks de beperkte financiën heeft de gemeente niet stilgezeten. In 2012 
en 2015 is het evenementenbeleid geëvalueerd en als gevolg hiervan zijn 
belangrijke processen verbeterd. Door de terugkomende reflectie op de 
procesgang en regelgeving rondom evenementen is er een evenwichtig 
evenementenbeleid ontstaan. Eén van de beslissingen die uit dit proces 
voort is gekomen is het oprichten van het Platform Evenementen2. Ook de 
voorstellen in de voorliggende nota zijn een gevolg van de evaluaties en de 
daaruit voortkomende onderzoeken. De evenementensector is constant in 
ontwikkeling. Daarom is het de taak van de gemeente om blijvend te 
reflecteren en te evalueren zodat het beleid niet achterloopt op het veld.  
 
 
 
 

  

                                                
1
 Een biënnale is een tweejaarlijks evenement. De biënnale regeling biedt de 

mogelijkheid om de subsidie die beschikbaar is voor een jaarlijks evenement in te 
zetten voor een evenement dat tweejaarlijks plaatsvindt.  Hierdoor kan een groot 
evenement (met een groot budget) tweejaarlijks worden georganiseerd met behoud 
van de benodigde liquiditeit gedurende de voorbereidingsperiode. 
2
 Naar aanleiding van de evaluatie van het evenementenbeleid in 2015 is het 

Platform Evenementen opgericht. Hierin worden alle zaken die het 
evenementenbeleid aangaan centraal besproken. In het Platform zijn behalve 
evenementenorganisatoren ook bewonersorganisaties, horeca, de ODH, 
hulpdiensten en gemeentelijke afdelingen vertegenwoordigd.  
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1.2 Vooruitblik 
De Creatieve Meetlat gaat niet in op hoe de evenementen in de toekomst 
inhoudelijk vorm moeten krijgen. Het initiatief en de inhoudelijke expertise 
ligt bij de evenementorganisatoren en andere spelers in de stad. De 
gemeente heeft wel een faciliterende en verbindende rol om te kijken of de 
ideeën die ontstaan in de evenementensector mogelijk gemaakt kunnen 
worden. Om helder te krijgen hoe we het evenementenaanbod kunnen 
versterken heeft de gemeente begin september  2017 een open gesprek 
geïnitieerd met als onderwerp ‘toekomst van evenementen in Delft’. Bij deze 
sessie sprak een delegatie van het Platform Evenementen met aanvullende 
evenementenorganisatoren, bewoners vanuit belangenverenigingen in de 
binnenstad, representatie vanuit het SCMD en het BOB, Delft Marketing en 
gemeentelijke afdelingen over de toekomst van evenementen in Delft. Er is 
gesproken over wensevenementen en wat er nodig is om deze mogelijk te 
maken. In het gesprek was er overeenstemming over het belang van 
evenementen en dat deze breed gedragen moeten worden door de stad. 
Spektakel, verwondering, verbinding en betrokkenheid zijn een greep uit de 
kernwoorden die vaak werden genoemd als men sprak over het ideale 
evenement. Omdat de evenementensector nog herstellende is heerst de 
mening dat eerst de focus gelegd moet worden op de bestaande 
evenementen en het aantrekken van lokaal en regionaal publiek. Een 
enthousiaste bewoner is namelijk het ultieme marketingmiddel en vaak ook 
een geëngageerd vrijwilliger en bezoeker. Het verdere uitwerken en 
versterken van bestaande evenementen heeft de prioriteit boven het 
verzinnen van een nieuw concept, maar dit moet de komst van een nieuw 
evenement niet uitsluiten. De wens om te kunnen sturen en afwegen op de 
kwaliteit van een evenement bleek een terugkomend punt in het gesprek. 
Men is zich wel bewust dat dit een lange termijntraject betreft. 
Samenwerken is het sleutelwoord in de toekomst van de evenementen. 
Alleen samen met de verschillende spelers in het evenementenbeleid 
kunnen we het evenementenaanbod versterken. Op dit moment weten nog 
niet alle partijen elkaar te vinden om het beste uit het evenementenaanbod 
te halen. Goede informatievoorziening en tools voor samenwerking tussen 
ondernemers en organisatoren zijn belangrijke bestanddelen voor deze 
samenwerking.  
 
De tekening op de volgende pagina geeft een totaalbeeld van de sessie 
‘toekomst van evenementen in Delft’. De sessie en afbeelding dienen als 
start voor vervolggesprekken met bewoners, ondernemers en organisatoren 
waarin de benodigdheden voor het toekomstige evenementenaanbod in 
Delft verder worden uitgewerkt.  
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1.3 Doorstart maken 
Inmiddels zijn we tien jaar verder, maar op grote lijnen zijn de gestelde 
kaders in de Creatieve Meetlat nog steeds relevant. Evenementen zijn van 
belang voor de levendigheid in de stad. Een stad waar iets te beleven is, 
heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat en genereert economische spin-off 
bij de plaatselijke ondernemers. De wens om op bepaalde momenten in het 
jaar bijzondere activiteiten te organiseren die boven het gemiddelde niveau 
uitstijgen is er nog steeds. Daarnaast blijven evenementen een belangrijk 
onderdeel bij het stimuleren van het toerisme en de profilering van de stad. 
Nu de economische crisis achter de rug is en er weer een zekere ruimte is 
voor investeren wordt het tijd om weer vooruit te kijken. Op de volgende 
elementen wordt de komende jaren de focus gelegd met als doel een sterk 
en typisch Delfts evenementenaanbod te realiseren dat kan meebewegen 
met de ontwikkelingen in de evenementensector en in balans is met de 
belangen van de omwonenden. 
 
Kwaliteit  
De focus wordt gelegd op het realiseren van kwalitatieve evenementen. Er 
is een voorkeur voor een klein aantal succesvolle en toonaangevende 
evenementen boven een groot aantal middelmatige. Kwalitatieve 
evenementen hebben een professionele marketing, gaan de samenwerking 
aan met ondernemers en werken actief mee aan het imago van de stad. 
Organisatoren evalueren actief en kritisch hoe het evenement verbeterd kan 
worden. Het programma en de inhoud van het evenement voldoet aan de 
maatstaven die worden gehanteerd voor het desbetreffende genre en 
genereren een vaste stroom bezoekers. Hierbij moet er worden voldaan aan 
een aantal randvoorwaarden om de stad aantrekkelijk, veilig en schoon te 
houden en eventuele hinder voor bewoners en bedrijven op een acceptabel 
niveau te brengen. Het subsidie- en vergunningenbeleid bieden 
mogelijkheden om te sturen op kwaliteit.   
 
Mogelijk maken van bijzondere belevenissen 
Delft is een stad waar het mogelijk is om op bepaalde dagen van het jaar 
activiteiten te organiseren die voor meer spektakel zorgen dan gangbaar is 
in het dagelijks leven. Dit gegeven draagt bij aan de levendigheid van de 
stad. De stad heeft een unieke combinatie van erfgoed, techniek en 
creatieve industrie. Daarmee heeft Delft alle bestanddelen voor een 
‘creative playground’ wat zorgt voor een vruchtbare bodem bij het bedenken 
van bijzondere belevenissen. Innovatie zit in het DNA van Delft en dit zien 
we dan ook graag terugkomen bij de evenementen in de stad.  
 
Stimuleren van samenwerkingsverbanden en partnerschappen 
Om de evenementen in Delft te bestendigen zal de sector zich moeten 
verenigen zodat deze een duidelijke aansluiting kan vinden op andere 
sectoren zoals toerisme, cultuur, retail en horeca. Dit is iets wat in de 
Creatieve Meetlat ook als aandachtspunt wordt genoemd: “De zwakte is dat 
er samenhang ontbreekt, er weinig samenwerking is en dat veel initiatieven 
langs elkaar heen werken waardoor er kansen gemist worden.”3 In de 

                                                
3
 Uit de Kadernota Evenementenbeleid Creatieve Meetlat 2007 
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resultaten van het onderzoek naar de mening van bewoners en 
ondernemers over evenementen uit 2016 klinkt ook de roep door om een 
meer geprofileerd en bij de stad passend aanbod te creëren. De 
ondervraagde ondernemers vragen om meer samenwerking tussen partijen 
en meer gezamenlijke communicatie. De samenwerking wordt op meerdere 
fronten als ontwikkelpunt benoemd en is cruciaal in het maken van deze 
doorstart. De uitvoering van de wisselende themajaren is een goed 
voorbeeld voor de stimulering van samenwerking en gezamenlijke 
communicatie.   
 
Creëren van economische spin-off 
Evenementen zorgen voor een bezoekersstroom in de stad. Deze 
bezoekers willen veelal ook drinken, eten, winkelen en overnachten. Een 
stad met veel evenementen heeft vaak ook een economisch sterkere positie 
en daardoor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De gemeente wilt 
organisatoren en ondernemers stimuleren om de handen ineen te slaan 
zodat een evenement voor maximale economische spin-off kan zorgen.  
 
Doelgroepen 
Het huidig evenementenaanbod bedient een breed publiek. Voor alle 
bewoners van Delft is een passende vrijetijdsbesteding te vinden in de 
evenementenkalender: van kermis tot klassieke muziek, van theater tot 
technologie-event en van Sinterklaas tot pop-act. Deze verscheidenheid in 
het Delfts evenementenaanbod behouden we graag. Aanvullend wordt bij 
het versterken van het evenementenaanbod een aantal kansrijke 
doelgroepen als extra aandachtspunt benoemd. Die doelgroepen sluiten 
aan op de uitgangspunten uit de Visie Toerisme Delft en het Cultuurkader.  
 
In de Visie Toerisme worden de doelgroepen op basis van de Leefstijlatlas 
van SMARTAGENT uitgedrukt in een kleur gebaseerd op een leefstijl. De 
kleuren Aqua, Rood en Paars worden gezien als kansrijke doelgroepen voor 
de stad Delft. Aqua4 is op het moment de grootste doelgroep voor Delft en 
betreft ‘rustige en ruimdenkende volwassenen met een brede interesse’. De 
doelgroepen met een hoge groeipotentie zijn de ‘creatieve en inspirerende 
volwassenen’ (Rood5) en de ‘ondernemende (jong) volwassenen’ (Paars6). 
De drie doelgroepen zijn over het algemeen hoger opgeleid waarbij Aqua en 
Paars een bovengemiddeld inkomen hebben. Omdat onder studenten 
relatief veel Rood voorkomt is daar geen sprake van een bovengemiddeld 

                                                
4 Rustige en ruimdenkende volwassenen met een brede interesse: Geïnteresseerd 
in kunst, cultuur en historie. Maatschappelijk betrokken. Vermijden drukte en 
massale bestemmingen. Houden van wandelen en fietsen. Groot aandeel empty 
nesters. 
5 Creatieve en inspirerende volwassenen: Creatief en op zoek naar uitdagingen en 
inspirerende ervaringen. Zijn trendsetters die een voorbeeld vormen voor andere 
doelgroepen. Vaak hoog opgeleid, maar door het grote aandeel jongeren nog niet 
altijd een hoog inkomen. Geïnteresseerd in vernieuwing, moderne kunst en andere 
culturen. 
6 Ondernemende (jong) volwassenen: Laten zich graag verrassen en inspireren, 
met name door cultuur en historie. Willen ontdekken en beleven en zijn op zoek 
naar bijzondere ervaringen. Het zijn relatief veel jonge één- of 
tweepersoonshuishoudens. 
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inkomen. Ter versterking van het toeristisch potentieel worden deze 
leefstijlen ook in het evenementenbeleid als kansrijk benoemd. 
 
Het Cultuurkader 2016-2019 benoemt het bedienen van de doelgroep 
kenniswerkers als kans in het verbeteren van de stedelijke aantrekkelijkheid 

van Delft. ‘Vooral jongeren uit de creatieve disciplines verruilen Delft echter 

voor een grote stad. Als Delft verbetering wil aanbrengen, dan is het 
volgens de woonaantrekkelijkheidsindex logisch om ook een stap te maken 
op het gebied van het culturele aanbod. Er is met name ruimte voor 
verbetering op het gebied van podiumkunsten en evenementen, beide 
aantrekkelijk voor jonge kenniswerkers.’7 De aanvullende focus op (jonge) 
kenniswerkers moet leiden tot het verbeteren en uitbreiden van het 
evenementenaanbod voor deze doelgroep. De populatie kenniswerkers 
bestaat onder andere uit expats en internationale kenniswerkers. Een 
internationaal en meertalig programma moet daardoor gemeengoed zijn in 
Delft om ook deze groep een passende vrijetijdsbesteding te bieden.   
 
Meer technologie in het aanbod 
Door de aanwezigheid van de TU Delft, verschillende technologische 
bedrijven en de creatieve industrie is technologie vervlochten met de stad 
Delft. Het International Festival of Technology (IFOT) is op het moment het 
enige grote evenement waar dit onderdeel de basis vormt voor het 
programma. Daarnaast organiseren TOP en het Prinsenkwartier activiteiten 
en kleine events waar technologie (vaak in combinatie met kunst) centraal 
staat. We willen graag onderzoeken hoe technologie een groter onderdeel 
kan worden in het evenementenaanbod en hoe we de aanwezige creatieve 
industrie ook meer zichtbaar kunnen maken voor het publiek. Deze 
aanpassing op het evenementenaanbod past bij de populatie studenten en 
kenniswerkers in de stad, maar brengt ook een Unique Selling Point aan ten 
opzichte van het evenementenaanbod in Den Haag en Rotterdam. 
 
Professionalisering van de evenementensector 
Het is belangrijk om te investeren in professionalisering. Een professionele 
organisator is een partij die extra geldstromen kan genereren door het 
opstellen van een heldere propositie waar fondsen en bedrijven hun naam 
aan willen verbinden. Dit met als bijkomende voordeel dat een evenement 
minder afhankelijk wordt van gemeentelijke subsidie. Professionaliteit komt 
ook terug in het afdekken van financiële risico’s en het voeren van goed 
bestuur. Hiervoor geldt de Governance Code Cultuur8 als richtlijn. Verder 
heeft een professionele organisator de ruimte om op de lange termijn 
plannen uit te zetten en is niet alleen bezig met de eerstvolgende editie. 
Een meerjarenplanning voorziet in langlopende terugkerende evenementen 
die samenwerkingen kunnen aangaan met andere partijen die 
programmatisch werken, zoals de verschillende culturele instellingen, Delft 
Marketing en de gemeente. Tot slot heeft een professionele organisator de 
juiste expertise en communicatiemiddelen om overlast zoveel mogelijk 
tegen te gaan. 

                                                
7 Cultuurkader Delft 2016-2019 – Focus op Cultuur, p. 21-22 
8
 De Governance Code Cultuur is opgesteld door Cultuur+Ondernemen en biedt 

een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. 

https://www.governancecodecultuur.nl/
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1.4 Rol van de gemeente 
Om de bovenstaande punten tot uitvoering te brengen is het nodig om als 
gemeente gezamenlijk met de evenementensector op te treden. Alleen 
gezamenlijk kunnen we een punt op de horizon vaststellen en hier ook 
naartoe werken. Deze samenwerking kent een duidelijke rolverdeling. In de 
volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.  
 
Als subsidieverstrekker 
De gemeente verstrekt subsidies aan organisatoren ter stimulering van het 
geformuleerde evenementenbeleid. Evenementen die aansluiting vinden op 
de uitgangspunten in het beleid kunnen de begroting aanvullen door middel 
van een prestatiesubsidie. De rol van de gemeente als subsidieverstrekker 
heeft daardoor een belangrijke invloed op de evenementensector. Voordat 
de eerder genoemde doorstart gemaakt kan worden moet de basis stevig 
zijn. Als subsidieverstrekker kan de gemeente het basis 
evenementenaanbod bestendigen. Voorwaarde hiervoor is dat deze 
evenementen blijvende kwaliteit leveren, voldoen aan de gestelde kaders in 
het evenementenbeleid en bijdragen aan de identiteit van de stad.  
 
Voorstel 1: Investering basisinfrastructuur Delftse Evenementen 
In de begroting 2018 wordt voorgesteld het evenementenbudget structureel 
te verhogen met 50.000 euro. Na jarenlang inhouden op de financiële steun 
aan Delftse evenementen, wil de Gemeente dat dit aanvullende budget in 
eerste instantie ten goede komt aan het basisaanbod van terugkerende 
gesubsidieerde evenementen welke bekend staan als begrip in Delft. Met 
deze structurele verhoging wordt het evenementenbudget van €1,65 per 
bewoner uitgebreid naar €2,17 per bewoner.  
 
Als verbinder 
De gemeente heeft een taak om verbindingen te leggen tussen 
verschillende partijen binnen en buiten de evenementensector. Vanuit deze 
rol worden organisatoren gekoppeld aan samenwerkingspartners, sponsors, 
experts en collega’s om zo het evenementenaanbod te optimaliseren.  
 
Daarnaast wilt de gemeente in de rol van verbinder ervoor zorgen dat de 
evenementen aansluiting vinden op de overige programmalijnen in de stad. 
Het evenementenbeleid heeft snijvlakken met cultuur, toerisme en de 
plaatselijke economie (met name in de binnenstad). Als eerste 
programmalijn in het Cultuurkader wordt de ‘Stedelijke Aantrekkelijkheid” 
genoemd. Deze programmalijn hangt weer nauw samen met programmalijn 
“Cultureel Podium’ van de Binnenstadsvisie. Door de stad bruisend te 
houden met evenementen en cultuur biedt deze een aantrekkelijke 
leefomgeving en daarmee ook een goed vestigingsklimaat voor horeca en 
winkels. De Programmalijn Cultuur & Technologie uit het cultuurkader biedt 
ook richting als het gaat om het inbrengen van meer technologie in het 
evenementenaanbod. De doelgroepen zoals geformuleerd in de Visie 
Toerisme bieden een richtlijn voor de uitbreiding van de identiteit van Delft 
als stad. Om de beoogde doelgroepen aan te spreken zal er een passend 
evenementenaanbod geboden moeten worden. Al deze stukken hangen 
nauw samen of hebben een overlap met het evenementenbeleid. Vanuit 
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deze beleidsterreinen wordt gezamenlijk opgetrokken om de stedelijke 
aantrekkelijkheid van Delft te versterken.  
 
Als dienstverlener en handhaver  
Zoals ook in de inleiding wordt aangestipt is er een belangrijke rol 
weggelegd voor de gemeente in het afwegen van belangen en het 
beschikbaar stellen van de openbare ruimte. Hier wordt in hoofdstuk 3 tot 
en met 5 verder op in gegaan.  
 
1.5 Rol van de evenementensector 
De evenementensector heeft een belangrijke rol om zaken aan te kaarten 
ter verbetering. Het Platform Evenementen is een goed medium voor de 
afstemming en uitwisseling die hiervoor nodig is. Organisatoren kunnen 
leren van elkaar door het delen van best practices. Dat kan resulteren in 
bijvoorbeeld minder overlast en betere afstemming met de bewoners in de 
omgeving. Ook kan het platform functioneren als creatieve denktank voor 
nieuwe initiatieven binnen Delft. Dit proces staat of valt met de mate van 
deelname en inzet van de belanghebbenden die hier aan tafel zitten. De 
gemeente heeft hier alleen een faciliterende rol en vaart op de expertise, 
ervaring en kennis uit het veld. Een aantal onderwerpen dat tijdens het 
overleg van het Platform Evenementen de komende jaren geagendeerd 
wordt: 

 Duurzaamheid en innovatie: Het past bij Delft om ook de 
evenementen met een duurzame en innovatieve bril te bekijken en 
zo te onderzoeken hoe er meer efficiënt en milieuvriendelijk gewerkt 
kan worden. 

 Locatiebeleid: Wat voor evenementen willen we in de binnenstad en 
hoe zetten we de verschillende evenementenlocaties hiervoor in? 
Welke faciliteiten zijn nodig om een goede infrastructuur voor 
evenementen te bieden? Locatiebeleid is een belangrijk onderdeel in 
het bepalen van en toezien op het gebruik van de openbare ruimte.  
Hier wordt in hoofdstuk 2 dieper op in gegaan. 

 Professionalisering: Evenementenorganisatoren kunnen uitspreken 
waar zij tegenaan lopen en waar extra kennis nodig is. Op basis 
hiervan kan het platform een plan van aanpak opstellen voor 
professionalisering over de hele breedte.  
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2 Versterken van de evenementenlocaties 
 
2.1 Beperken van afgeschermde evenementen  
Bij sommige evenementen op de Markt wordt entree gevraagd. Bij 
dergelijke evenementen schermen organisatoren het Marktplein gedeeltelijk 
af door middel van hoge hekken met zeilen, om zo niet betalende 
bezoekers het zicht op de podia te ontnemen. Tijdens de evaluatie 2015 is 
gesteld dat afgeschermde evenementen ongewenst zijn. Uit het onderzoek 
en intern overleg komt dezelfde conclusie naar voren. Een alternatief is het 
plaatsen van lagere dranghekken: deze kunnen vanuit bedrijfseconomisch 
opzicht nuttig zijn en tegelijkertijd ontnemen ze niet het zicht op de Markt 
zoals hekken met zeilen dat doen. 
 
Voorstel 2: Beperking afgeschermde evenementen op de Markt 
Met afgeschermde evenementen wordt gedoeld op de hoge hekken met zeil 
waardoor het terrein geheel aan het zicht onttrokken is. Het volledig aan 
banden leggen van deze afschermingen is ongewenst. Dit zal ten koste 
gaan van een traditioneel evenement als de Taptoe. Gebaseerd op het 
huidig gebruik en gelet op de weerstand die afgeschermde evenementen 
oproepen stellen we voor de Markt een beperking van het aantal 
afgeschermde evenementen voor. Alleen de huidige evenementen die 
gebruik maken van deze afschermingen (Oranjekoorts, Taptoe en de 
OWEE) zijn toegestaan om dit te blijven doen. Overigens adviseren we in 
voorkomende gevallen het plaatsen van een visueel meer aantrekkelijke 
oplossing zoals lage dranghekken of het betrekken van de horeca zodat de 
gevels een natuurlijke begrenzing bieden. Eventuele nieuwe visueel 
afgeschermde evenementen op de Markt zijn worden ontmoedigd. Voor de 
overige evenementlocaties wordt bij het opstellen van de locatiefolders 
(paragraaf 2.2) in het profiel opgenomen of een afgeschermd evenement 
past bij de locatie.  
 
2.2 Locatiefolders 
Gemeentelijke evenementenlocaties zijn (deels) beknopt beschreven op de 
gemeentelijke website. Er bestaat behoefte aan een meer compleet en 
uitgebreid overzicht van deze locaties. Locatieprofielen in de vorm van een 
aantrekkelijk vormgegeven digitale folder voldoen aan deze behoefte. Op 
het moment ontbreken bijvoorbeeld veel details die voor een organisator 
van belang zijn, bijvoorbeeld: een kaart met bruto- en netto-afmetingen van 
de evenementenlocatie, aan/afwezigheid en locatie van voorzieningen als 
water en elektriciteit, een sfeerbeschrijving en de gebruiksvoorwaarden (o.a. 
eindtijden, geluidsnormen en aantallen evenementen). Een op de locatie 
toegespitst profiel biedt ruimte om te sturen op een passende 
programmering (waaronder het type evenement) en de omvang (in ruimte 
en duur van evenementen) op de evenementenlocatie. 
 
Voorstel 3: Vervaardigen van professionele locatiefolders 
We stellen in 2017 professionele locatiefolders op voor de locaties Markt en 
Sint Agathaplein, en na een gelijksoortige herijking van de 
gebruiksvoorwaarden ook voor de overige locaties en potentiele nieuwe 
locaties, zoals in de Spoorzone. We willen aantrekkelijk vormgegeven 
digitale folders maken die een goed gebruiksoverzicht bieden en waar 
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bovendien wervingskracht vanuit gaat. De locatiefolder voorziet in een stuk 
verwachtingsmanagement, getuigt van goed gastheerschap en is wervend 
richting evenementen(organisatoren). De locatiefolders voor de overige 
evenementlocaties in Delft worden in de loop van 2018 opgeleverd. 
 
2.3 Voorzieningen op evenementenlocaties 
In 2018 zullen we binnen het Platform Evenementen evalueren hoe de 
voorzieningen op de evenementenlocaties nu opgebouwd zijn. Willen we de 
openbare ruimte optimaal gebruiken dient hiervoor ook een goede 
infrastructuur aanwezig te zijn.  
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3 Verminderen van overlast 
Evenementen brengen met hun programmering vele bezoekers naar de 
(binnen)stad. Zo dragen zij bij aan een levendige stad waar iets te doen is in 
je vrije tijd. Omdat dit veelal plaatsvindt in de openbare ruimte kunnen 
bewoners in de buurt hierdoor overlast ervaren. In het 
evenementenonderzoek in de binnenstad kwam naar voren dat bijna de 
helft (47%) van de bewoners van de Binnenstad tijdens evenementen 
middelmatig tot veel last heeft van het geluid van evenementen. Deze 
overlast wordt dus ervaren, maar lang niet door iedereen: 30% van de 
bewoners ervaart geen overlast bij evenementen en 43% van de 
ondernemers ervaart geen overlast. Een grote meerderheid van de 
bewoners (75%) en de ondernemers (69%) is het eens tot zeer eens met de 
stelling dat enige overlast acceptabel is. Waarbij tegelijkertijd aangegeven 
wordt dat de gemeente op moet letten dat de balans niet (negatief) 
doorslaat. 
 
3.1 Geluid bij evenementen 
Wat opvalt bij de resultaten van het Evenementenonderzoek Inwoners en 
ondernemers9 is dat de ervaren geluidsoverlast door evenementen is 
gestegen van 21% in 2008 naar 47% in 2016. De geluidsoverlast bestaat 
vooral uit te hard geluid (89% van de bewoners die geluidsoverlast ervaren, 
en 82% van de ondernemers), gevolgd door de lange duur van de 
geluidsoverlast (respectievelijk 58% en 65%) en een te hoge frequentie van 
de geluidsoverlast (46% en 24%). Ook de bastonen worden ergerlijk 
gevonden. Om dit laatste te verminderen hebben we bij de evaluatie in 2015 
al besloten een zogeheten dBC-norm (basgeluid) in te stellen. Een 
dergelijke norm kan geluidsoverlast beperken, zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit van een evenement. 
 
Voorstel 4: Bepalen van een norm voor bastonen 
De kleinschaligheid van de evenementenlocaties in de Binnenstad en de 
vele monumentale gebouwen met beperkte geluidsisolatie, maken dat 
bastonen eerder tot overlast leiden dan op andere locaties. We kiezen op 
grond van het geluidstechnisch advies van de Omgevingsdienst 
Haaglanden (hierna ODH) daarom voor een dBC-norm die lager is dan het 
landelijk gemiddelde. Landelijk geldt een dBA-norm plus 15 en in Delft zal 
een dBA-norm plus 8 gelden. In het Integraal Evenementenmodel (2009) is 
vastgesteld dat metingen voor de controle van geluidsniveaus worden 
uitgevoerd op de dichtstbijzijnde gevel. De door de ODH geadviseerde 
geluidsnorm voor bastonen is ingegeven door de korte afstand van de 
geluidsbron tot de gevels op de evenementenlocaties in Delft, 
gecombineerd met de historische panden en hun beperkte geluidsisolatie. 
Bastonen dragen verder dan andere tonen, waardoor afstand een 
belangrijke factor is. Om te bepalen of de norm ook in de praktijk positieve 
resultaten oplevert, wordt dit over twee jaar (2019) geëvalueerd.    
 
Voorstel 5: Verlagen van de norm voor de hoogste geluidsbelasting. 
Naast het instellen van een bastonennorm wordt de hoogste 
geluidsbelasting op de beide onderzochte locaties Markt en Sint 

                                                
9 Gemeente Delft, april 2016 
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Agathaplein met 5 dB(A) verlaagd. Een vergelijking met andere gemeenten, 
het geluidstechnisch onderzoek en het binnenstad onderzoek wijzen uit dat 
deze verlaging wenselijk is. In de bijlage is het advies van de ODH 
opgenomen wat de basis vormt van dit voorstel. Dit betekent dat op de 
Markt de maximale norm straks 85 dB(A) is, in plaats van de huidige 90 
dB(A). Die lagere norm is geschikt voor het evenementenaanbod op deze 
locaties. Met deze aanpassing krijgt de gehele binnenstad een geluidsnorm 
van 85 dB(A) of lager. In de onderstaande afbeelding is een referentiekader 
te vinden voor de verschillende dB(A) niveaus.  De nieuwe normering zal 
worden aangepast in de evenementenlocatiematrix en volgens in de 
voorschriften van de aanstaande Omgevingswet worden verankerd. Ook dit 
voorstel wordt geëvalueerd over twee jaar. 
 

 
Bron: https://www.oorcheck.nl

  
 
Voorstel 6: Organisatoren om een geluidsplan vragen 
Vanwege de geluidsoverlast die inwoners en ondernemers ervaren, zullen 
organisatoren zich moeten inspannen om datgene te doen wat in hun macht 
ligt om overlast te voorkomen. Het gaat vooral om het bewust toepassen 
van richttechnieken en een praktische plaatsing van luidsprekers in aanloop 
naar het evenement toe. Er wordt een format geluidsplan geboden 
(opgesteld door de ODH) welke de organisator moet invullen, zodat deze in 
het proces bewust omgaat met het voorkomen van geluidsoverlast. In het 
geval van evenementen met een hoge geluidsbelasting kan de organisator 
gevraagd worden een professioneel akoestisch plan aan te leveren bij de 
vergunningaanvraag. De vergunningaanvragen zullen op dit punt strenger 
worden beoordeeld. 
 
3.2 Incidentele festiviteiten 
Onder een incidentele festiviteit wordt verstaan: ‘een festiviteit of activiteit 
tussen 10:00 uur ’s ochtends en 01:00 uur ’s nachts, die gebonden is aan 
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één of een klein aantal inrichtingen, waarbij er 15dB(A) meer geluid dan de 
Wet Milieubeheer toestaat mag worden geproduceerd’. Uit het recente 
Evenementenonderzoek Binnenstad en de daarna georganiseerde 
buurtbijeenkomst Markt en Sint Agathaplein, is op te maken dat inwoners en 
ondernemers geluidsoverlast door evenementen en incidentele festiviteiten 
niet als aparte problemen zien. Incidentele festiviteiten zijn echter niet 
hetzelfde als evenementen en betreffen vooral optredens van bandjes of 
dj’s op terrassen van horecagelegenheden. De bijbehorende geluidsnorm 
wijkt af van die van evenementen en is doorgaans lager. Voor het bepalen 
van de regeling omtrent incidentele festiviteiten heeft de ODH een advies 
uitgebracht, om onder andere de cumulatie van evenementen en 
festiviteiten tegen te gaan. Dit advies is besproken in de adviesgroep 
bestaande uit vertegenwoordiging van de afdeling Delft van de Koninklijke 
Horeca Nederland en bewonersorganisaties uit de Binnenstad. De 
adviesgroep heeft ingestemd met de hantering van een meldingsprocedure 
door middel van een puntentelling om een betere spreiding van incidentele 
festiviteiten te bewerkstelligen10. Deze vernieuwde puntentelling voorziet in 
minder festiviteiten in de buitenlucht en voorkomt met name dat er 
meerdere festiviteiten op dezelfde locatie worden georganiseerd. Op dit 
moment worden de praktische kanten en administratieve gevolgen van deze 
nieuwe meldingsprocedure onderzocht met als doel deze zo spoedig 
mogelijk te gaan hanteren.   
 
3.3 Afval bij evenementen 
Afval is voor velen de grootste ergernis. Zo heeft 56% van de ondervraagde 
bewoners en 50% van de ondernemers middelmatig tot veel last van afval 
als gevolg van evenementen (Evenementenonderzoek Binnenstad 2016). Al 
jaren is het beleidsprincipe ‘de vervuiler betaalt’. Het reinigingsvoorschrift bij 
de vergunning luidt: ’het te gebruiken terrein moet in nette staat worden 
gehouden en vrij van papier, afval en dergelijke worden achtergelaten; bij 
het niet naleven van dit voorschrift zullen de werkzaamheden die hieruit 
voortvloeien, op uw kosten worden uitgevoerd.’ Desondanks bereikt dit 
voorschrift niet altijd het doel, bijvoorbeeld in gebieden die buiten de 
evenementenlocaties zijn gelegen, zoals uitlooproutes van bezoekers. 
 
Voorstel 7: Behouden van gemeentelijke inzet bij Koningsdag en 
Lichtjesavond 
Vanwege de rol van de Gemeente in de organisatie van Koningsdag en 
Lichtjesavond en de grote aantallen bezoekers in de gehele (binnen)stad 

                                                
10 Per inrichting is 1 maal per 4 weken een incidentele festiviteit mogelijk en 
iedere inrichting heeft jaarlijks een saldo van 12 punten te besteden voor 
incidentele festiviteiten. Een incidentele festiviteit binnen kost 1 punt. Een 
incidentele festiviteit buiten die eindigt voor of op 19:00 uur kost 2 punten. Een 
incidentele festiviteit buiten die eindigt na 19:00 uur maar voor of op 23:00 uur kost 
3 punten met een maximum van die 2 incidentele festiviteiten per kalenderjaar. 
Voor de in de binnenstad aangewezen gebieden en voor zover de dag volgend op 
de start van de incidentele festiviteit buiten geen werkdag is, eindigt een incidentele 
festiviteit buiten niet later dan 00:30 uur. Dit kost een inrichting 4 punten met een 
maximum van 1 incidentele festiviteit per kalenderjaar. Voor andere dan de in de 
binnenstad aangewezen gebieden is de eindtijd van een incidentele festiviteit niet 
later dan 23:00 uur. 
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tijdens deze evenementen, is ervoor gekozen zelf extra inzet te plegen op 
het schoon maken.   
 
Voorstel 8: Bewustwording en tegengaan afval gezamenlijk actief stimuleren 
Omdat de ondervraagde bewoners en ondernemers het meest last hebben 
van afval willen we hier extra aandacht aan besteden. Het initiatief en de 
verantwoordelijkheid om de hoeveelheid afval tegen te gaan blijft liggen bij 
de evenementorganisator en deze dient hiervoor bij vergunningaanvraag 
een (afval-opruim)plan aan te leveren. Daarnaast kan de gemeente met de 
voorziening vanuit de zwerfafvalvergoeding middelen toewenden om zo de 
bewustwording en het tegengaan van zwerfafval rondom evenementen te 
stimuleren. Binnen Platform Evenementen zal er in samenwerking met de 
betrokken beleidsafdeling een plan worden opgesteld voor een 
terugkerende interventie die bij elk evenement kan worden ingezet.  
 
3.4 Tijden bij evenementen 
Na het volume zorgen de tijdsduur (58% van de bewoners en 65% van de 
ondernemers die geluidsoverlast ervaren) en de frequentie van 
geluidsoverlast (46% van de bewoners en 24% van de ondernemers) voor 
bezwaren. Ook ‘drukte’ is een veel genoemde overlastvorm. Dit geldt voor 
47% van de inwoners en 28% van de ondernemers.11 
 
Met name vanwege piekbelasting, zoals bij meerdaagse evenementen en 
evenementen die in tijd op elkaar aansluiten, kunnen eindtijden en het 
toegestane aantal evenementen per locatie worden heroverwogen, om 
zodoende vooral op de Markt de geluidsoverlast en de overlast door drukte 
te beperken. De Delftse eindtijden en evenementenfrequentie zijn echter 
niet uitzonderlijk. Een beperking in aantallen kan een verlies van de 
aantrekkingskracht van het evenementenaanbod betekenen.  
 
Voorstel 9: Eindtijden en aantallen evenementen voorlopig ongewijzigd 
laten 
We stellen voor om eerst de resultaten van het aanpassen van de 
geluidsnormen (zie de voorstellen 5 en 6) en andere maatregelen af te 
wachten. Daarnaast blijven we evenementen en overlast monitoren en 
evalueren. In dit verband spreken we organisatoren direct aan bij klachten 
en overschrijdingen van geluidsnormen en/of andere voorschriften. Daarbij 
bieden we duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden van de Markt en 
alternatieve locaties, om de cumulatie van geluidsoverlast tegen te gaan.  
 
Mochten de aangescherpte geluidsnormen, de afstemming tijdens - en 
evaluaties na de evenementen niet tot resultaten leiden, dan heroverwegen 
we de eindtijden en de aantallen evenementen bij de volgende evaluatie. 
 
Voorstel 10: Op- en afbouwtijden beperken 
Naast geluidsoverlast door muziek, ontstaat ook geluidsoverlast door de op- 
en afbouw van podia, vervoersbewegingen naar de evenementenlocatie en 
overige zaken. Deze aspecten kunnen voor en na het eigenlijke evenement 
voor overlast zorgen, wat vooral in nachtelijke uren hinderlijk kan zijn. 

                                                
11 Resultaten uit Evenementenonderzoek Inwoners en ondernemers, 2016 
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Hiervoor worden twee tijdsloten ingesteld: de op- en 
afbouwwerkzaamheden mogen op maandag t/m zaterdag alleen 
plaatsvinden tussen 7.00 uur en 23.00 uur, op zondag is het tijdsslot tussen 
10.00 uur en 23.00 uur. Bij zwaarwegende bezwaren kan van deze tijden 
worden afgeweken. Dit moet worden opgenomen in de vergunning van het 
evenement. Een omschrijving van de op- en afbouw van het evenement 
dient te worden meegewogen in de vergunningaanvraag en worden 
benoemd in de bewonersbrief. Aanvullend bevelen we organisaties aan om 
bewust te kiezen voor geluidsarm materiaal bij op- en afbouw (bijvoorbeeld 
door bij het goederenvervoer zo veel mogelijk met luchtbanden te werken). 
Dit voorstel betreft alle verkeer met een gewicht onder de 3500 kg. Voor 
verkeer zwaarder dan 3500kg is het protocol logistiek en de bijbehorende 
regelgeving van de logistieke zone van toepassing. Voor dit vervoer gelden 
bepaalde venstertijden en dient men een ontheffing aan te vragen.  
  

https://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Vrachtverkeer/Zwaar_verkeer_binnenstad
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4 Verbeteren van het toezicht en de handhaving  
 
4.1 Terugblik 2016 
De geluidsnormen voor evenementen zijn vastgesteld in het Integraal 
evenementenmodel op grond van de APV. De gemeente heeft de ODH 
opdracht gegeven in 2016 in Delft vijf geluidsmetingen bij evenementen te 
verrichten. In de praktijk gaat het overigens om meer metingen, omdat 
bijvoorbeeld bij het Jazzfestival bij verschillende podia en op verschillende 
tijdstippen is gemeten.  
 
Pilot 
In 2016 is op locatie samengewerkt tussen geluidsmeters van de ODH en 
gemeentelijke toezichthouders die (bij overtredingen) direct handhavend 
konden optreden. Het was de eerste keer dat de samenwerking op deze 
manier was georganiseerd. Drie van de vijf metingen waren vooraf 
vastgesteld op basis van een risicoschatting van het te verwachten 
geluidsvolume van bekende evenementen. De andere twee metingen zijn 
verricht op basis van de aangevraagde vergunningen. 
 
Resultaten 
Bij drie evenementen zijn geen overtredingen vastgesteld. Bij twee 
evenementen zijn de geluidsnormen overtreden. Deze zijn ter plekke 
besproken met de organisator. Hierna was geen verdere handhavingsactie 
nodig. De overtredingen worden aan de orde gesteld bij een volgende 
vergunningaanvraag, om overtredingen in de toekomst te voorkomen. De 
geluidsrapporten zijn opgenomen als bijlage.  
 
Evaluatie  
De samenwerking tussen de ODH en de toezichthouders verliep goed. De 
medewerkers hebben laten weten de nieuwe werkwijze op prijs te stellen, 
omdat bij geconstateerde overtredingen direct kon worden ingegrepen. Ook 
werd kennis en ervaring uitgewisseld. Een nadeel van de huidige aanpak is 
dat niet direct op klachten van burgers en ondernemers kan worden 
gereageerd. Dit nadeel kan worden tegengegaan door het uitvoeren van 
voorstel 12. 
 
4.2 Vervolg 2017 
De gemeente Delft heeft de ODH met de startbrief 2017 net als voor 2016 
de opdracht gegeven voor advisering over evenementenvergunningen en 
met name de geluidsnormen. In 2017 voert de gemeente bij 10 
evenementen advisering, toetsing en toezicht uit. Op basis van een risico-
inschatting zijn er vijf evenementen aan het begin van 2017 aangewezen. 
De overige vijf evenementen worden bepaald op basis van signalen tijdens 
het vergunning traject. De gemeente heeft daarbij de wens om in geval van 
veel klachten direct geluidsmetingen te verrichten.  
 
Zo nodig worden van de vijf extra metingen in 2017 enkele achter de hand 
houden om zeker op enkele klachten te kunnen reageren. Voor de VTH-
taken neemt de ODH deel aan belangrijke overleggen van de gemeente 
Delft (intern of met externe partners). Om tijdig advies uit te kunnen brengen 
over evenementenvergunningen en afspraken te maken over gewenste 
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geluidmetingen is het van belang dat de ODH vergunningaanvragen tijdig 
ontvangt.  
 
4.3 Toezicht en handhaving op geluidsnormen 
Vanuit het onderzoekstraject in 2016 bleek dat toezicht en handhaving op 
een aantal punten kan worden aangescherpt. Onderstaande voorstellen 
gaan in op de benodigde aanpassingen.   
 
Voorstel 11: Aantal jaarlijkse geluidsmetingen uitbreiden 
Het bieden van voldoende handhaving tijdens evenementen is een 
belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. De bewoners van de 
Binnenstad vragen om meer handhaving (Evenementenonderzoek 
Binnenstad, 2016) en het aantal en de aard van ontvangen klachten is 
reden om bij meer en andere evenementen te controleren. De belangrijkste 
reden voor de uitbreiding van het aantal metingen is dat er geen capaciteit 
is voor het direct uitvoeren van geluidsmetingen met handhavingsinzet op 
grond van actuele klachten. De uitbreiding van de ingeplande metingen valt 
onder de pilot met geluidsmetingen die in 2017 door de ODH en de afdeling 
Veiligheid, Toezicht & Handhaving bij grote evenementen na 22:00 wordt 
uitgevoerd. Hier wordt in paragraaf 4.4 verder op ingegaan. 
 
Vaste geluidsmeters 
Het gemeentelijk geluidsysteem wordt tot nog toe alleen achteraf en 
indicatief gebruikt. De mogelijkheid om bij een overschrijding van de 
geluidsnormen per telefoon of computer een bericht te ontvangen en 
vervolgens direct op te treden blijft onbenut.  
 
Voorstel 12: Beter benutten van het gemeentelijke geluidmeetsysteem 
De gemeente vraagt de ODH om advies hoe het gemeentelijke 
geluidmeetsysteem - de vaste geluidmeters en een mobiele meter die 
indicatief geluid kunnen meten - kan worden ingezet, zodat gemeentelijke 
toezichthouders in voorkomende gevallen direct kunnen optreden bij 
overschrijdingen van geluidsnormen of tijden. Daarvoor wordt in 2017 en 
parallel aan toezicht ter plaatse, samen met de ODH een pilot uitgevoerd 
om te beoordelen of het systeem werkt, op welke locatie welke norm moet 
worden gesteld en hoe meetgegevens moeten worden geïnterpreteerd en 
gerapporteerd. Om het systeem voor handhaving in te zetten moet de norm 
in de APV worden verankerd. Aanvullend kan worden geregeld dat bij een 
overschrijding de evenementenorganisator en de toezichthouder 
automatisch een bericht krijgen. De organisator kan vervolgens direct zelf 
handelen, zonder tussenkomst van de gemeente.  
 
Omdat niet alle evenementen geschikt zijn om met het gemeentelijk 
geluidssysteem te monitoren, zal risicogericht en naar aanleiding van 
signalen tijdens het vergunning traject de beschikbare mobiele meter 
worden ingezet. Dit gebeurt vooral op basis van eerdere ervaringen met een 
evenement of organisator. Daarnaast zal in overleg met de ODH een extra 
aantal ad hoc metingen achter de hand worden gehouden om op klachten 
te kunnen reageren.  
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Gedurende de pilot blijft optreden op basis van het geluidssysteem 
vanwege de indicatieve status van de metingen beperkt tot informele 
handhaving, ofwel het geven van aanwijzingen om het geluidsniveau 
voldoende te verlagen. Met de resultaten van de pilot kan vervolgens een 
ander advies van de ODH worden opgevolgd: namelijk op basis van de 
metingen van het geluidsysteem de geluidsnormen in de locatiematrix beter 
laten aansluiten bij de voor verschillende evenementen geschikte 
geluidsniveaus. Sommige evenementen hebben namelijk een ruimere en 
andere een krappere norm dan volgens de meetgegevens van het vaste 
geluidssysteem nodig zou zijn. 
 
Handhavingsscenario 
Het huidige handhavingsscenario behoeft meer structuur en aanpassing op 
onderdelen om tot een eenduidig scenario te komen. Handhaving bij 
evenementen betreft maatwerk, gelet op de verscheidenheid aan 
festiviteiten (van buurtfeest tot grootschalig popfestival). Een 
handhavingsschema moet een helder beeld geven van de te beschermen 
belangen en de daaraan te verbinden maatregelen ter preventie en herstel 
van de situatie bij overtredingen. Het herziende handhavingsscenario wordt 
(uiterlijk) eind 2017 vastgesteld door het college.   
 
4.4 Uitvoering door de afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaving 
(VTH) 
De afdeling VTH heeft medewerkers ingezet voor de handhaving bij de 
geluidsmetingen die in 2016 en 2017 door de ODH zijn uitgevoerd. In dat 
verband zijn de benodigde middelen nu zo veel mogelijk geconcretiseerd. 
Het voornaamste punt is de wijziging van de werktijden. Het is nodig om de 
begin- en eindtijden van de diensten af te stemmen op de duur van 
evenementen: nu begint de dienst van de handhavers twee uur later dan 
het begintijdstip van de opbouw van evenementen en eindigt ze gemiddeld 
enkele uren vroeger dan de eindtijd van evenementen. 
 
Het rekenkamerrapport Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen 
haakt hier met één van de aanbevelingen op aan. In het rapport wordt 
geadviseerd om ook na 22:00 capaciteit op toezicht en handhaving 
beschikbaar te stellen. Het belang van deze aanbeveling is duidelijk en 
wordt meegenomen in de pilot met geluidsmetingen die in 2017 door de 
ODH en de afdeling VTH bij grote evenementen na 22:00 wordt uitgevoerd. 
Bij een positieve uitkomst van deze pilot wordt een voorstel uitgewerkt om 
de financiële en organisatorische consequenties van de pilot structureel te 
borgen in de begroting en de organisatie. 
 
4.5 Toezicht en handhaving tijdens verschillende fases  
Met de hier genoemde voorstellen en het huidige beleid ontstaat een pakket 
toezichts- en handhavingsmogelijkheden dat het hele vergunningentraject 
omvat. De stappen daarbij zijn de volgende. 

I. Voorafgaand aan evenementen: inschatten van het risico op 

geluidsovertreding op basis van historische gegevens (o.a. 

indicatieve en geijkte geluidsmetingen, klachten en evaluatie) en de 
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vergunningaanvraag. Zo nodig wordt dit besproken met de 

aanvrager om normoverschrijding te voorkomen. 

II. Tijdens evenementen: behandelen van klachten door de organisator 

op basis van de verplichte bewonersbrief en de vermelding van een 

telefoonnummer van de organisatie op de website. Als deze stap 

faalt kan de klacht via het Meldpunt Overlast worden behandeld. 

Een ander spoor is het opmerken van overtredingen via het 

gemeentelijk geluidsysteem (voorstel 12). 

III. Na overtreding van de geluidsnormen: toezicht en handhaving door 

geluidsspecialisten van de ODH en gemeentelijke toezichthouders 

ter plaatse. Op basis van de aanvankelijke risico-inschatting, 

klachten of het gemeentelijk geluidsysteem meet de ODH 

onaangekondigd en vindt handhaving plaats door de gemeentelijke 

handhavers of de politie.  

IV. Na afloop van evenementen: gesprek over de overtredingen met de 

organisator tijdens een evaluatiegesprek. Zo nodig wordt hierbij 

besloten een volgende vergunning aan te passen.  

4.6 Veiligheid 
In het rekenkamerrapport Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen 
wordt het proces van vergunningverlening en de kwaliteit van de advisering 
en besluitvorming over het algemeen positief beoordeeld. In andere 
woorden: de veiligheid binnen het evenementenbeleid in Delft krijgt de 
aandacht die het verdient. Alle betrokken afdelingen en de partijen in het 
dienstenoverleg zijn altijd bereid om mee te denken bij het aanvragen en 
daadwerkelijk verkrijgen van een evenementenvergunning. In het 
dienstenoverleg12 wordt standaard op basis van de criteria uit de risicoscan 
van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), maar vooral de specifieke 
Delftse risico’s, een risicoclassificatie aan ieder evenement toebedeeld. Als 
gevolg van de aanbeveling uit het rekenkamerrapport, wordt het standaard 
format van de VRH niet alleen gehanteerd, maar ook in het dossier 
opgenomen. Gelet op de internationale ontwikkelingen op gebied van 
veiligheid is er extra budget opgenomen in de programmabegroting dat 
voorziet in aanvullende veiligheidsmaatregelen bij grotere evenementen.  
  

                                                
12

 In het dienstenoverleg vindt overleg en afstemming plaats tussen de 
evenementenorganisator, de coördinerend vergunningverlener, de politie en 
brandweer. (Integraal Evenementenbeleid, juni 2009) 
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5 Optimaliseren van de dienstverlening 
In het kader van de evaluatie in 2015 zijn verschillende aanbevelingen 
gedaan met als gemeenschappelijke noemer ‘optimaliseren van de 
gemeentelijke dienstverlening’. De aanbevelingen zijn vertaald in de 
volgende voorstellen. 
  
Voorstel 13: Rekenmodellen over geluidsverspreiding beschikbaar stellen 
De ODH stelt rekenmodellen voor een optimale podiumopstelling en 
geluidsafstelling beschikbaar voor derden. Deze mogelijkheid kan een 
geschikt middel zijn voor elke organisator die vermaak wil bieden en 
tegelijkertijd zo min mogelijk overlast wil veroorzaken. Deze rekenmodellen 
kunnen gratis aan organisatoren beschikbaar worden gesteld. De hierbij 
benodigde inzet van de ODH is toegezegd. 
 
Voorstel 14: Afronden van het maken van een digitaal 
vergunningenformulier 
Organisatoren hebben ons laten weten behoefte te hebben aan een digitaal, 
interactief aanvraagformulier voor evenementenvergunningen. Uit een 
vergelijking van de formulieren van verschillende gemeenten is een 
bruikbaar digitaal formulier naar voren gekomen. Op basis van onderzoek 
naar de technische mogelijkheden en na een afweging van kosten en baten 
wordt dit onderdeel afgerond. 
 
Voorstel 15: Aanpassen van legestarieven 
Eén van de beleidsacties uit de Evaluatie 2015 is het aanpassen van de 
legestarieven voor evenementenvergunningen, met als uitgangspunt een 
eerlijke verdeling over de verschillende evenementen op basis van grootte. 
Gebaseerd op intern onderzoek naar de behandeltijd per evenement en een 
vergelijking met andere gemeenten, doen we het volgende voorstel voor 
een nieuwe indeling en nieuwe legestarieven. Dit voorstel biedt de door 
verschillende partijen gevraagde differentiatie en duidelijkheid.  
 
Het voorstel omvat een wijziging in de indeling voor evenementen van twee 
naar drie categorieën, te weten groot, middelgroot en klein. De melding blijft 
bestaan. In de onderstaande tarieven is de indexatie voor 2018 reeds 
meegenomen. 

 Groot:  € 706                    (2017: € 695,55) 

 Middelgroot: € 443,30               (2017: € 436,75) 

 Klein:  € 171                    (2017: € 436,75)  

 Melding: gratis                    (2017: gratis) 
De toevoeging van een nieuwe legescategorie dient te worden verankerd in 
de APV. De nieuwe legescategorie zal van toepassing zijn zodra de APV 
aanpassing is doorgevoerd. 
 
De legestarief van het evenement wordt vastgesteld op basis van de 
belasting van het ambtelijk apparaat. Dit is per evenement anders en 
behoeft maatwerk. Deze belasting wordt bepaald door een afweging van de 
belasting voor woon- en leefomgeving en de risicocategorie van het 
evenement.  
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Huidige evenementenkalender 
Sinds 2016 is de gemeentelijke evenementenjaarkalender in te zien op 
Delft.nl.: Evenementenkalender Delft. De kalender geeft een overzicht van 
alle evenementen waarvoor een vergunning is aangevraagd of waarvoor 
een reservering geldt. Via de gebruikelijke communicatiemiddelen willen we 
op gezette tijden, zoals rond het voor-, hoofd- en naseizoen, wijzen op de 
kalender. Partijen als Delft Marketing en deelnemers aan het Platform 
Evenementen spelen hierbij een belangrijke rol. Voor nadere informatie over 
evenementen kunnen naast de kalender diverse bronnen worden 
geraadpleegd, waaronder: Delft.com, de websites van de evenementen zelf 
en Clubdelft.nl. 
 
Voorstel 16: Vaststellen van de jaarlijkse evenementenkalender voor 1 
december 
Eind vorig jaar is in overleg tussen de burgemeester en de leiding van het 
politie district Westland-Delft afgesproken dat de districtsgemeenten elk jaar 
voor 1 december een evenementenkalender overleggen. Deze dient als 
middel voor de politie om de bijbehorende capaciteit voor het volgende 
evenementenseizoen te kunnen bepalen. Evenementen die niet op de 
kalender staan, lopen het risico verstoken te blijven van politie-inzet. De 
burgemeester bepaalt uiteindelijk of het verantwoord is evenementen 
zonder bijzondere medewerking van de politie doorgang te laten vinden.  
 
Om evenementen volledig en tijdig aan te melden vervroegen we de huidige 
aanmeldtermijn voor organisatoren van 1 november naar 15 oktober. Op die 
manier is er voldoende tijd om de kalender vóór de door de politie gewenste 
datum van 1 december vast te stellen, en is het risico op uitblijven van 
politie-inzet, en daarmee het afgelasten van een evenement, beperkt. 
Overigens betekent een plaats op de kalender niet dat het evenement per 
definitie door kan gaan. Dit wordt bepaald op grond van de benodigde 
vergunningaanvraag. 
 
Voorstel 17: Verbeteren van de bekendheid van de klachtenprocedure 
Van de ondervraagde bewoners weet 42% niet hoe zij een klacht over 
evenementen kunnen indienen, tegen 32% van de ondernemers. Het 
verdient daarom aanbeveling de bekendheid en de vindbaarheid van de 
klachtenprocedure te verbeteren, zie ook voorstel 26). De Gemeente 
informeert hierover via de website en andere media. Aanvullend wordt 
nagegaan of organisatoren voldoende informatie over de klachtenprocedure 
geven, vooral via de bewonersbrief, website of op verzoek. 
 
Voorstel 18: Besluit vergunningverlening publiceren  
De geplande evenementen worden al digitaal bekend gemaakt in de 
evenementenkalender (overzicht van evenementenvergunningen) op 
www.delft.nl. Dit overzicht wordt wekelijks geüpdatet en hierin is per 
evenement de datum, de locatie en de status van de vergunningaanvraag 
terug te vinden. Mede ingegeven door de aanbeveling uit het 
rekenkamerrapport, worden de verstrekte evenementenvergunningen nu 
ook gepubliceerd in de stadskrant inclusief verwijzing naar de 
inzagemogelijkheid.  
 

http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Kunst_en_Cultuur/Evenement_organiseren
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Voorstel 19: Verbeteren van de functionaliteit van de website 
De functionaliteit van de website is op basis van de evaluatie 2015 al 
verbeterd en aangevuld. Zo is het Meldpunt Overlast uitgebreid met 
informatie over Evenementen. Op sommige punten zou de 
informatievoorziening nog beter kunnen. Het gaat vooral om de algemene 
publieksinformatie, waaronder de details bij de evenementenkalender, 
regels en de te vervaardigen locatiefolders. Met reguliere zoekopdrachten is 
algemene publieksinformatie niet gemakkelijk vindbaar. We willen daarom 
de zoekfunctionaliteit voor verschillende onderwerpen verbeteren, door 
deze te beschouwen uit het oogpunt van inwoners, bezoekers en 
organisatoren. 
  

https://www.delft.nl/Gemeenteloket/o/Overlast_horeca_en_evenementen_melden
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Bijlagen  
– Geluidsonderzoek- en advies, Omgevingsdienst Haaglanden, mei 2016  
 


