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1. Inleiding
Evenementen zijn het visitekaartje van de gemeente Hoogeveen. Per jaar worden er meer
dan tweehonderd evenementen georganiseerd dankzij de inzet van onder andere heel
veel vrijwilligers. Kleine en middelgrote evenementen in de wijken, buurten en dorpen.
Grote evenementen (voornamelijk) in het stadscentrum van Hoogeveen. Consumenten
uit de regio zijn positief over de Hoogeveense evenementen. Evenementen zorgen voor
levendigheid en hebben economische en maatschappelijke betekenis. Ze dragen ertoe
bij dat onze gemeente aantrekkelijk is om in te wonen, te werken en om te bezoeken.
Ook leveren evenementen een bijdrage aan het imago van Hoogeveen. Evenementen
betekenen in positieve zin dus veel voor de stad en de dorpen, de inwoners en de
bezoekers. Maar evenementen brengen ook een bepaalde belasting voor de omgeving mee
en er zijn (veiligheids)risico’s door de aanwezigheid van bijvoorbeeld veel publiek.

Nieuw beleid voor evenementen
De laatste nota evenementenbeleid dateert van 2008 (‘Hoogeveen energiek en ontspan-
nen’). Hoogeveen heeft veel te bieden als festival- en evenementengemeente. In de afgelo-
pen tien jaar hebben de Hoogeveense evenementen flink aan de weg getimmerd. Denk
aan de Cascaderun, muziekweekend Pesse, Noorderlichtjesparade, Pulledagen, Hoogeveen
Culinair en de Hoogeveensche Kuiertocht. Deze ontwikkeling maar ook landelijke
trends en ontwikkelingen, de ambitie van Hoogeveen om de kindvriendelijkste gemeente
van Nederland te worden en de intensievere samenwerking rondom recreatie, toerisme en
evenementen zijn aanleiding geweest om nieuw beleid voor evenementen te maken.
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1.1 Evenementen belangrijk voor Hoogeveen
Hoogeveen heeft een sterke regiofunctie voor zowel de eigen inwoners als de mensen in de 
regio. Het is nodig dat Hoogeveen in de toekomst als regiocentrum verder wordt versterkt. 
Dit vanwege demografische ontwikkelingen en het wegvallen van lokale voorzieningen rond-
om Hoogeveen. Evenementen worden daarom van steeds grotere betekenis en moeten een 
bijdrage leveren aan het versterken van Hoogeveen als regiocentrum (bron: Toekomstvisie 
Hoogeveen 2018 en verder).

1.2 Beleid samen met betrokkenen gemaakt
De vraag van de bezoeker stond centraal bij de totstandkoming van het nieuwe evenementen-
beleid. Deze beleidsnota is daarom samen met betrokkenen rondom evenementen gemaakt. 
Naast het evenementenbeleid is ook het recreatie- en toerismebeleid vernieuwd. Omdat de 
betrokkenen bij evenementen en recreatie en toerisme grotendeels overeenkomen en de on-
derwerpen veel raakvlakken hebben zijn gezamenlijke interviews en bijeenkomsten georgani-
seerd om input op te halen voor beide nieuwe beleidsnotities.

Interviews met betrokkenen en denktank
Tijdens een aantal interviews met nauw betrokken organisaties en personen is gevraagd naar 
de wensen en ideeën voor de toekomst van evenementen in Hoogeveen. Er zijn interviews 
gehouden met: evenementenorganisatoren, Marketing Drenthe, provincie Drenthe, culture-
le organisaties, Stichting Centrummanagement, Toeristisch Recreatief Ondernemers Platform 
(TROP), Marketing Hoogeveen, gemeentelijk initiator binnenstad, Winkelhart Hoogeveen, ho-
rec a ondernemers, toeristisch regisseurs, het evenementenoverleg, brandweer, politie, GGD/
GHOR en medewerkers van de gemeente (op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, 
sport, vergunningen, milieu, juridische zaken en verzekeringen). In het bijlagendocument staat 
de rode draad van deze interviews weergegeven.

Alle geïnterviewden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan twee bijeenkomsten van de denk-
tank recreatie, toerisme en evenementenbeleid. De denktank heeft meegedacht over de inhoud 
van het evenementenbeleid, het recreatie- en toerismebeleid en de verbinding tussen beide 
onderwerpen.

Openbare bijeenkomst
Alle inwoners, ondernemers, evenementenorganisatoren, de recreatie- en toerismesector en 
raadsleden zijn vervolgens uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van evenemen-
ten (en recreatie en toerisme). Aan de hand van thematafels zijn de aanwezigen met elkaar in 
gesprek gegaan. De opgehaalde input (zie het bijlagendocument) is verwerkt in deze. 
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beleidsnotitie.

Betrekken van kinderen
Jong Hoogeveen is een innovatieve, integrale aanpak om een betere en succesvolle toekomst
voor kinderen te realiseren. Kern van de aanpak is dat we dit samen doen. Samen met
onderwijs en andere organisaties, maar vooral ook samen met kinderen, jongeren en hun
ouders. Van hen vragen we steeds op verschillende manieren aan te geven wat er nodig is
om kinderen en jongeren succesvol te laten opgroeien in Hoogeveen. We praten niet over
kinderen, maar mét kinderen. Ook op het gebied van evenementen slaan we deze weg in. In
deze beleidsnotitie staan acties benoemd waarbij de kennis en expertise van kinderen inge-
schakeldgaat worden.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat onze toekomstdroom beschreven. Een droom zoals is opgehaald tijdens
bijeenkomsten en interviews. Een droom die een ambitie weergeeft waar de komende vier
jaar aan gewerkt wordt, maar die we met nadruk alleen samen met bijvoorbeeld organisatoren
van evenementen, de culturele sector en ondernemers kunnen realiseren.
Hoofdstuk 3 gaat verder met relevante trends en ontwikkelingen voor de evenementensector.
In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie qua evenementenaanbod geanalyseerd. Het
doel van het evenementenbeleid en onze ambities voor de toekomst staan in hoofdstuk 5. De
vier ambities worden uitgewerkt in hoofdstuk 6. Per hoofdstuk staan in een tabel weergegeven
wat we de komende jaren gaan doen. Hoofdstuk 7 sluit vervolgens af met een duidelijk
kader voor evenementen.
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2. Droom: de kindvriendelijkste 
evenementen van Nederland
De zomer van 2022. Een droom als inspiratie van hoe de bezoeker in de 

toekomst (een evenement in) Hoogeveen kan beleven…

Jelmer (39), Ank (38), Fien (6) en Fenna (4)
Mulder wonen in een prachtige woonboerderij
in het dorp Dwingeloo. De woonboerderij
is groot genoeg voor het gezin. Ank heeft
daarom haar hart gevolgd en is een B&B
gestart. Er komen regelmatig toeristen uit
heel Nederland naar de sfeervolle, authentiek
ingerichte woonboerderij van de familie
Mulder.

Op een stralende, vrije zondagochtend in
april zit de familie Mulder buiten te genieten
van een kopje koffie, een glaasje ranja en
huisgemaakte cake. ‘Wat gaan we vandaag
doen mama?’ vraagt Fien van zes. ‘Vandaag
gaan we samen wat leuks doen. Waar willen
jullie graag naartoe?’ gooit Jelmer in de
groep. 
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Ank: ‘Ik heb vorige week voor de B&B en de
camping een mailing gehad over de Casca-
derun in Hoogeveen. En op Instagram zag
ik ook al iets voorbij komen. Hebben jullie
daar zin in? Oom Jur doet ook mee en jullie
nichtjes lopen mee met de kidsrun.’

‘Hoogeveen, dat is toch waar we altijd ge-
schminkt worden en kunnen spelen in de
stoerste speeltuin van Nederland?’ ‘Jaaaa,
roept de jongste enthousiast! Zijn er nu ook
allemaal lampjes en lichtjes mama?’ ‘Nee,
Fien dat is in de winter. Weet je nog Jelmer,
dat de kinderen zo genoten hebben van die
geweldige theatervoorstelling in die leeg-
staande winkel middenin de Hoofdstraat?
En wij van die heerlijke warme chocolademelk
op het overdekte terras?’ De tassen worden 
gepakt en het gezin vertrekt vol
enthousiasme naar Hoogeveen.

Het is al vrij druk langs het parcours als het
gezin aankomt in Hoogeveen. De organisatie
heeft alles goed en veilig, samen met het
evenementenoverleg geregeld. Overal is aan
gedacht.

In het centrum lopen verklede typetjes die
de kinderen vermaken. Op drie plekken in
het centrum kunnen kinderen geschminkt
worden. Er is een kinderoppas en een speel-
weide voor de allerkleinsten en de grotere
kids klimmen bovenop de grote H in de
stoerste speeltuin van Nederland om de
hardlopers aan te moedigen. De Hi-men
loopt rond om alle kids een high five te geven
en deelt aan alle kinderen de bomvolle
kids-evenementenkalender voor de rest van
het jaar uit. ‘Hé, Fien en Fenna. Eind septem-
ber is de eerste editie van het kidsfestival
in Hoogeveen: K3 treedt op in de Tamboer,
in het centrum wordt de Big Draw (een
grote tekenwedstrijd voor kinderen) georga-
niseerd, de Cascade wordt de grootste
ballenbak van Europa en ’s avonds kunnen
kinderen voor 1 euro een kindermenu eten
in restaurants met het kindvriendelijk vignet.
Kunnen we alvast een kaartje kopen?
Wij gaan zeker weten naar Hoogeveen. De
kidsvibe is hier echt te voelen!’
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3.  Trends en ontwikkelingen 
Trends en ontwikkelingen: ze bieden houvast voor wat er speelt en wat komen gaat. Zeker 
in de evenementenbranche, want de sector ontwikkelt en verandert snel. Hieronder volgen 
trends en ontwikkelingen die specifiek van invloed zijn op evenementen en festivals. 

Festivalisering
Ook wel de festival bubble genoemd, is een wereldwijde trend die zich kenmerkt door een 
forse toename van het aantal evenementen en festivals maar ook doordat andere activi-
teiten een festivalkarakter krijgen. Daar waar grote evenementen en festivals kampen met 
dure artiesten en minder sponsoring, zijn er juist kansen voor kleinere, lokale festivals. 

Beleving en uniciteit 
De consument kiest steeds vaker voor verrassende concepten waar beleving en uniciteit 
centraal staan. Evenementen en festivals profiteren hier van omdat zij per jaar kunnen 
inspelen op trends. Deze trend speelt ook door in de keuze voor festivallocaties. Er ontstaan 
initiatieven op nieuwe en niet-alledaagse festivalterreinen die zorgen voor extra beleving. 
Denk aan een braakliggend terrein, outdoorlocaties, vliegvelden, leegstaande fabriekshallen 
en historische locaties.
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Maatwerk en authenticiteit
De consument wil meer en meer een uniek 
en persoonlijk product. Ook de interesse in 
lokale kenmerken en het gebruik van streek-
producten neemt toe. Voor evenementen 
betekent dit dat de consument zélf keuzes 
wil maken in het programma. Dit verklaart 
de populariteit van foodtrucks en festivals 
met meerdere podia en activiteiten. 

Intimiteit
De behoefte aan intimiteit speelt al een tijdje 
een rol in de evenementensector en dit zal 
naar verwachting voorlopig zo blijven. De 
combinatie van een bekende organisator 
van een groot evenement met een kleiner 
concept en een beperkt aantal kaarten zorgt 
voor succesvolle evenementen. 

Voor alle leeftijden
De speelweide, het kinderparadijs, een 
kinderopvang. Evenementenorganisatoren 
spelen in op de wens van jonge ouders om 
evenementen te blijven bezoeken, eventu-
eel mét hun kinderen. Steeds meer evene-
menten breken de leeftijdsgrens aan beide 
kanten open (zowel jong als oud).

De participatiemaatschappij 
De overheid geeft steeds meer taken aan 
inwoners. Dit heeft invloed op zaken als 
gemeenschapszin en op de hoeveelheid en 
invulling van vrije tijd. Participatie is ook een 
belangrijk aandachtspunt bij het organise-
ren van evenementen, aldus de Nationale 
Ombudsman. Omwonenden moeten op tijd 
geïnformeerd en betrokken worden. Dit om 

vertrouwen te behouden en te erkennen dat 
de belangen van omwonenden voor de ge-
meente even belangrijk zijn als de belangen 
van de organisator en festivalgangers. 

Sociale media
De beleving van evenementen is door de 
ontwikkeling van sociale media steeds bre-
der geworden. Het start al bij de voorpret, uit 
zich tijdens het evenement in live-uitzen-
dingen (door zowel organisatie als bezoe-
ker) en loopt door tot ver na afloop van het 
evenement. Organisatoren proberen de 
bezoeker het hele jaar te binden en te boei-
en voor een volgend bezoek. Social media 
trends volgen elkaar snel op. WhatsApp is 
qua gebruikers op dit moment het grootste 
social media platform in Nederland. Insta-
gram is het snelst stijgende platform in het 
social media landschap en Snapchat is met 
name populair onder jongeren. 
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Veiligheid
Incidenten tijdens evenementen in andere ge-
meenten in Nederland hebben gevolgen voor 
de beveiligingsorganisatie rondom evenemen-
ten. Veiligheid staat hierbij bovenaan de check-
list. De uitdaging is veiligheid zoveel mogelijk te 
garanderen zonder dat het de gastvrijheid en 
beleving in de weg staat.

Duurzaamheid
Ook bij festivals en evenementen staat duur-
zaamheid steeds meer centraal. Deelnemers en 
bezoekers stellen een duurzaam evenement op 
prijs. Ook voor de mensen in de omgeving en 
sponsors wordt duurzaamheid steeds belang-
rijker. 

Evenementen en juridische borging
Uit jurisprudentie van de afgelopen jaren blijkt 
dat evenementen juridisch en planologisch 
goed geborgd moeten worden. Op het gebied 
van geluid bijvoorbeeld kan niet meer wor-
den volstaan met het uitsluitend hanteren van 
begin- en eindtijden. Dat geldt niet alleen voor 
specifieke evenemententerreinen maar ook 
voor pleinen, parken, grasvelden en andere 
locaties waar evenementen mogelijk worden 
gemaakt en met regelmaat plaatsvinden.
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4. Analyse
Wat is de definitie van een evenement? Hoe ziet het huidige evenementenaanbod in 
Hoogeveen er uit en wat zijn de sterkte en zwakke punten van het huidige aanbod? 
En welke kansen en bedreigingen zijn er? Dat staat in dit hoofdstuk omschreven.

4.1 Definitie evenement 
In dit evenementenbeleid luidt de definitie van een evenement als volgt (dit is geen juridi-
sche definitie van een evenement): 

Evenementen zijn publiektoegankelijke (kosteloos dan wel tegen betaling), speciaal 
georganiseerde gebeurtenissen van recreatieve en/of toeristische aard en met een tij-
delijk karakter, die van lokale, regionale of (inter)nationale betekenis zijn, die georgani-
seerd worden voor een relatief groot aantal bezoekers en binnen en buiten plaats kan 
vinden. Hoogeveen kent categorie A evenementen (regionaal/lokaal evenement met 
5000 tot 10.000 bezoekers per dag) en B categorie evenementen (lokaal evenement 
met maximaal 5000 bezoekers per dag).

4.2 DNA van Hoogeveen 
In 2016 is vanuit het project RetaiLink (stadscentrum) en vanuit marketing Hoogeveen 
onderzoek gedaan naar de cultuur van bezoekers aan Hoogeveen, het DNA. Uit dit onder-
zoek blijkt dat Hoogeveen in trek is bij de groep jonge gezinnen met kinderen. Bezoek aan 
het stadscentrum wordt als belangrijkste reden voor een bezoek aan Hoogeveen genoemd, 
gevolgd door café-of restaurantbezoek, de markt en evenementen. Het merendeel van de 
bezoekers bestaat uit mensen uit de directe omgeving. De bezoekers zijn gewone, gezellige 
mensen die naar Hoogeveen komen om even weg te zijn van de dagelijkse beslommerin-
gen, “Even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ont-
spanning centraal. De bezoeker stelt daarbij geen bijzondere eisen. Lekker vrij zijn, rust en 
doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten 
gelet. 

De top drie van evenementen volgens de bezoekers luidt als volgt: 
1. Cascaderun
2. Pulledagen
3. Hoogeveen Culinair
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4.3 Huidig evenementenaanbod 
gemeente Hoogeveen
Voor dit nieuwe evenementenbeleid is 
onderzocht of de huidige, beeldbepalende 
evenementen1  in Hoogeveen passen bij de 
bezoeker (de gewone, gezellige mensen). In 
de RECRON Leisure Leefstijlensegmentatie2 
wordt deze groep ‘gezellig lime’ genoemd. 
Ook de toerist in Drenthe is gezellig lime 
maar ook uitbundig geel (levensgenieters, 
vaak jonge gezinnen). 

1 Een lijst met beeldbepalende evenementen in 
Hoogeveen is opgenomen in het bijlagendocument.
2 De RECRON Leisure Leefstijlensegmentatie on-
derscheidt zeven leefstijlen, met allemaal een eigen 
kleur. Elke kleur staat voor een specifiek vrijetijdspro-
fiel. Een toelichting op de leefstijlen staat weergege-
ven in het bijlagendocument.

Bijna de helft (19) van de 39 beeldbepalende 
evenementen zijn op basis van de leefstij-
len ‘gekleurd’. In de grafiek op de volgen-
de pagina staat de vraag van de inwoner, 
bezoeker uit de regio en toerist in Drenthe, 
gerelateerd aan het evenementenaanbod 
in de gemeente Hoogeveen weergegeven. 
Een score boven de honderd houdt in ‘ruim 
voorzien aanbod’, een score onder de hon-
derd houdt in ‘mager voorzien aanbod in 
relatie tot de vraag’.

Uit de grafiek is af te lezen dat er ruim vol-
doende evenementen zijn voor de lime en 
gele doelgroep. Voor de rode, aqua en blau-
we groepen worden weinig evenementen 
georganiseerd.

Dit wil niet automatisch zeggen dat nieuwe 
of bestaande evenementen zich op deze 
doelgroepen moeten richten. Het kan ook 
een keuze zijn om met het evenementen-
aanbod te focussen op een bepaalde doel-
groep. 
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4.4 Huidige situatie evenementen en bezoek stadscentrum 
In het stadscentrum van Hoogeveen wordt het aantal unieke bezoekers door middel van 
Wi-Fi sensoren gemeten. Uit deze metingen blijkt dat het centrum in het najaar meer be-
zoekers telt dan in de zomer (met uitzondering van de Pulledagen). Dit blijkt ook uit langja-
rige cijfers van Locatus. Mooi weer speelt een rol qua bezoekersaantallen. Ook is gebleken 
dat programmering van een evenement op zaterdag voorafgaand aan een koopzondag niet 
succesvol is. Ook de combinatie van een evenement op zaterdag na afloop van een Pulle-
dag pakt niet goed uit. Een koopzondag in combinatie met een evenement laat een lichte 
stijging in bezoekersaantallen zien. 

4.5 Sterke en zwakke punten + kansen en bedreigingen
Hieronder staan de sterke en zwakke punten van evenementen in de gemeente Hooge-
veen en de kansen en bedreigingen weergegeven. De analyse is opgesteld op basis van 
interviews en bijeenkomsten met betrokkenen, bronnen over trends en ontwikkelingen in 
de evenementensector en relevante (beleids)documenten. De analyse is vervolgens door 
de denktank recreatie, toerisme en evenementenbeleid, het evenementenoverleg, stra-
tegisch overleg stadscentrum en de programma’s Veilig, Werken aan Werk en Bruisend 
Hoogeveen aangescherpt.

Sterk
1. Er vinden veel evenementen plaats in Hoogeveen die aansluiten bij de wensen van  
 onze inwoners (behoefte aan reuring, gezelligheid, ‘iets te doen’). Als er ‘iets’ 
 georganiseerd wordt in het centrum zijn er direct meer bezoekers.   
2. Er is een goed functionerend evenementenoverleg. Korte lijnen tussen 
 organisatoren van evenementen en gemeentelijke vergunningverlening.
3. Hoogeveen heeft een sterke regiofunctie voor de regionale bevolking en voor toe- 
 risten die verblijven in de regio, wat mede geleid heeft tot het uitgebreide winkel-
 aanbod, culturele voorzieningen, het Bentinckspark en evenementen. Consumenten  
 uit de regio zijn positief over Hoogeveen en de evenementen.
4. Hoogeveen schept een gunstig klimaat voor evenementenorganisatoren: er is veel  
 mogelijk en de gemeente biedt veel ruimte aan organisatoren. Daarnaast mogen   
 evenementen in principe overal worden gehouden, er zijn geen specifieke locaties   
 benoemd voor evenementen.
5. Hoogeveen heeft drie grote evenementen (met meer dan 10.000 bezoekers): 
 Cascaderun, Pulledagen en Noorderlichtjesparade. Daarnaast veel middelgrote   
 (5.000 tot 10.000 bezoekers) en kleine evenementen (5.000 bezoekers).
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Zwak
1. Hoogeveen heeft nog een beperkt imago als aantrekkelijke, (kindvriendelijke) 
 festival/evenementen gemeente. 
2. Een aanjaag/regiefunctie ontbreekt. Er is onvoldoende interne- en externe 
 afstemming over welke evenementen waar op welk moment zijn. 
3. Binnen de ambtelijke organisatie is niet duidelijk wie welke rol en taak heeft op het   
 gebied van evenementencoördinatie. 
4. Het aanbod van evenementen (en de cultuurprogrammering) is onvoldoende 
 samenhangend en moet beter aansluiten op bezoeker. 
5. De promotie van evenementen kan beter, waaronder de volledigheid en duidelijk- 
 heid van de evenementen(kalender) en meer op basis van de gekozen marketing-
 strategie. 
6. Het ontbreekt nu aan heldere richtlijnen en afwegingskaders omtrent geluidsnor- 
 men, gezondheid, overlast en eventuele sancties. Er zijn geen duidelijke uitgangs-
 punten en weigeringsgronden om een evenementenvergunning, bijvoorbeeld om   
 veiligheidsredenen, te weigeren.  
7. Het huidige gemeentelijke evenementenbudget is niet voldoende om ambities waar  
 te maken. Er zijn geen duidelijke subsidiecriteria. Subsidie voor een evenement   
 wordt soms verstrekt voordat de evenementenvergunning is verstrekt.
8. Er zijn te weinig evenementen voor jongeren (12 tot 18 jaar).
9. Overal in de gemeente mogen evenementen plaats vinden. Om een (risicovol) 
 evenement veilig te laten verlopen moeten alle locaties in kaart worden gebracht, 
 dit kost veel tijd. Ook is handhaving op een aantal locaties lastig omdat het geen 
 ‘afgesloten’ evenemententerrein betreft. 
10. We sturen als gemeente onvoldoende op de kwaliteit van evenementen. 
11. Er is te weinig contact met en binnen de provincie Drenthe over subsidies, spreiding  
 en gezamenlijke marketing van evenementen.
12. Verantwoordelijkheid voor communicatie over evenementen naar omwonenden ligt  
 nu bij de organisator. Dat werkt niet (altijd) goed.  
13. Onvoldoende aanpak van alcohol en drugs (misbruik) tijdens evenementen.  

Kansen
1. De evenementenbranche breekt steeds meer de leeftijdsgrenzen open door het 
 faciliteren van activiteiten voor kinderen, tijdens evenementen die gericht zijn op de  
 ouders. Dit biedt kansen voor Hoogeveen om de ambitie (kindvriendelijke gemeente  
 van Nederland) te versterken en uit te bouwen bij evenementen. Aan deze 
 positionering moet nog wel vorm en inhoud worden gegeven. Kindvriendelijk moet  
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 ook goed zijn voor andere doelgroepen. 
2. Meer preventieve handhaving voorafgaand aan een evenement voorkomt ‘gedoe’   
 tijdens en na afloop. 
3. Het hele jaar door cultuur verbinden met evenementen en een bezoek aan het 
 centrum. 
4. Laat evenementen zoveel mogelijk op een vaste dag plaatsvinden zodat het voor de 
 consument voorspelbaar is wanneer er een evenement is. 
5. Het vernieuwde park Dwingeland inzetten als evenementenlocatie voor 
 kindvriendelijke evenementen/festivals.  
6. Actief op zoek naar andere (provinciale, landelijke) subsidies en sponsors voor 
 evenementen.

Bedreigingen
1. Festivals en evenementen vernieuwen snel en spelen in op actuele trends. Hiermee 
 kunnen ze een bedreiging zijn voor bestaande horeca die doorgaans minder snel 
 vernieuwen. 
2. Evenementen in het centrum worden georganiseerd door een kleine, vaste groep 
 ondernemers. 
3. (Risicovolle, gemotoriseerde) evenementen vinden steeds vaker plaats in panden  
 die doorgaans niet voor evenementen gebruikt worden. Omdat hier geen evene- 
 mentenvergunning  voor nodig is kan het evenemententeam formeel niet controle-
 ren of de locatie geschikt en veilig is. 
4. Gemotoriseerde evenementen zijn risicovol. 
5. Meer regels formuleren houdt ook in dat de gemeente ze moet toetsen en 
 handhaven.
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5. Doel en ambities
Wat is het doel van het evenementenbeleid? Hoe wordt dit doel jaarlijks gemeten? Dat 
staat in dit hoofdstuk beschreven gevolgd door de relatie met ander gemeentelijk beleid en 
de ambities voor de komende jaren. 

5.1 Doel
Het voornaamste doel van het evenementenbeleid is om te zorgen voor een samenhan-
gend, aantrekkelijk evenementenaanbod met een duidelijke focus. Deze focus sluit aan bij 
de gemeentelijke ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te 
worden. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de 
(ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft, hen willen we verleiden Hoogeveen te bezoe-
ken. 

We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe. Een doel gerela-
teerd aan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe is een bewust keuze omdat we als 
gemeente niet aan alle knoppen draaien als het gaat om de economische impact van 
evenementen. Evenementenorganisatoren en ondernemers zullen het immers vooral 
zelf moeten doen. Daarnaast kan de markt in Nederland groeien of juist krimpen door 
omstandigheden waar je als gemeente geen invloed op hebt (weersomstandigheden, 
politieke, maatschappelijke of economische ontwikkelingen).

Vanaf nu wordt jaarlijks het volgende geëvalueerd:  
•	 Het	aantal	evenementen	specifiek	voor	jonge	gezinnen	met	kinderen	en	het	aantal	
 kind vriendelijke elementen en programmaonderdelen binnen overige evenemen-
 ten. 
•	 Monitoring	van	bezoekersaantallen	(in	het	stadscentrum	door	middel	van	Wi-Fi	
 sensoren) en overnachtingen om te bepalen of huidige en toekomstige evenemen-
 ten veel betekenend zijn voor Hoogeveen of dat kunnen worden.
•	 Het	effect	op	de	lokale	economie	wordt	gemeten	aan	de	hand	van	de	groei	van	de	
 bestedingen en de werkgelegenheid; die moet minstens net zo goed zijn als de  
 gemiddelde ontwikkeling in Drenthe (op basis van de tweejaarlijkse Toerisme Moni- 
 tor Drenthe van Ecorys). 
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5.2 Relatie met gemeentelijk beleid
Het evenementenbeleid sluit aan bij een aantal bestuurlijk vastgestelde beleidsdocumen-
ten. Denk hierbij aan de Toekomstvisie Hoogeveen (2018 en verder), de Ontwikkelingsvisie 
Stadscentrum (2017), Visie Dienstverlening (2016-2020), Jong Hoogeveen, de merkstrate-
gie ‘Hoogeveen, kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022’ en het nieuwe beleid 
voor recreatie en toerisme (2018-2022). 

5.3 Ambities 
Op basis van alle verzamelde informatie, interviews en bijeenkomsten met betrokkenen zijn 
dit onze vier ambities voor de komende jaren: 
1. We stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van evenementen) gericht op  
 jonge gezinnen met kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen. 
2. We kiezen een aantal evenementen uit die écht in de spotlights komen te staan en   
 bouwen deze uit tot grotere merken.
3. We willen meer (regionale) samenwerking en regie op evenementen. 
4. We willen meer samenwerking tussen de culturele instellingen en evenementen. 

In het volgende hoofdstuk worden deze ambities uitgewerkt. 

Dit gaan we doen! 

Jaarlijkse evaluatie van beleid met denktank recreatie, toerisme en evenementen. 

Jaarlijkse evaluatie van beleid samen met kinderen. 
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6. Ambities uitgewerkt
Op basis van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen zijn ambities voor de 
komende vier jaar geformuleerd. De volgende vier ambities zijn samen met betrokkenen tot 
stand gekomen (zie hoofdstuk 1) en worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Per ambitie staat in 
een tabel weergegeven wat we concreet gaan doen om deze ambitie te realiseren. 

Ambitie 1:
We stimuleren nieuwe evenementen (en onderdelen van evenementen) gericht op jonge 
gezinnen met kinderen, passend bij het DNA van Hoogeveen.

Ambitie 2: 
We kiezen een aantal evenementen uit die écht in de spotlights komen te staan en bouwen 
deze uit tot grotere merken.

Ambitie 3:
We willen (meer) regionale samenwerking en regie op evenementen.

Ambitie 4:
We willen meer samenwerking tussen de culturele sector en evenementen.
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6.1
Ambitie 1: We stimuleren nieuwe 
evenementen (en onderdelen van 
evenementen) gericht op jonge gezinnen 
met kinderen, passend bij het DNA van 
Hoogeveen.
Onder de noemer ‘Hi Hoogeveen’ worden kinderen en hun (groot)ouders door middel van 
een nieuwe marketingcampagne van Marketing Hoogeveen vanaf 1 maart 2018 welkom 
geheten in Hoogeveen. Vooral voor gezinnen met jonge kinderen wil Hoogeveen aan¬trek-
kelijk zijn. De ouders zijn in de leeftijd van 24 tot 45 jaar, de kids van basisschoolleeftijd tot 
begin middelbare school. In stappen, en met steeds meer zichtbare resultaten groeien we 
toe naar de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022. 

Kindvriendelijk willen zijn is voor iedereen goed: voor kinderen maar ook voor ouders en 
grootouders. Ook Marketing Drenthe legt de focus in de nieuwe, landelijke marketing-
campagne (Oerprovincie van Nederland) op de doelgroep jonge gezinnen met kinderen. 
Drenthe wil zich op de kaart zetten als de stoerste speeltuin van Nederland. De gemeente-
lijke ambities rondom Jong Hoogeveen en de kindvriendelijkste gemeente van Nederland 
sluiten hier perfect op aan. 

Betekenis voor evenementen 
We willen de kindvriendelijkste evenementen van Nederland. Onze focus ligt hierbij op eve-
nementen voor jonge gezinnen met kinderen1. De kindvriendelijke claim vraagt om beleving 
ter plekke. Evenementen zijn bij uitstek geschikt om als bezoeker te beleven hoe het is om 
in de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. Kindvriendelijk is een inspiratie 
voor iedereen en het thema kindvriendelijk kan voor elk type bezoeker (zie leefstijlkleuren in 
analyse) van een evenement op een andere manier ingevuld worden. 

Marketing en promotie 
We gaan in de marketing en promotie van evenementen door Marketing Hoogeveen de 
focus leggen op evenementen voor jonge gezinnen en op de drie (of meer) grote merken 

1. Focus wil niet zeggen dat alleen evenementen specifiek voor jonge gezinnen met kinderen (financiële) 
ondersteuning van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld het Occultfest en het muziekweekend in Pesse zijn niet 
kindvriendelijk maar wel in trek bij een andere doelgroep.
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(zie ambitie 2). We willen meer beleving en verbinding met de bezoeker van het evenement 
voorafgaand, tijdens, na afloop en gedurende het hele jaar. De on- en offline promotie van 
evenementen kan beter, dit geven betrokkenen aan. De evenementenkalender is niet volle-
dig en niet voldoende duidelijk. De datum van een evenement wordt goed aangekondigd. 

De bezoeker heeft echter geen idee wat bijvoorbeeld een ‘Pulledag’ is? Hoe is een Pulledag 
ontstaan? Welk verhaal zit er achter? 
We willen offline maar zeker ook online het (kindvriendelijke) evenementenaanbod van 
Hoogeveen overzichtelijk, aantrekkelijk, inspirerend en op een eigentijdse manier presen-
teren. Dit doen we richting bezoekers maar ook voor recreatieondernemers (intermediair 
richting toeristen).
Ook een goede social media strategie is belangrijk. Samen met Marketing Hoogeveen, Jong 
Hoogeveen en Marketing Drenthe gaan we dit uitwerken.

Ook regionale afstemming over de evenementen in Drenthe en gezamenlijke promotie van 
evenementen kan beter (zie ambitie 3 onder het kopje regionale afstemming). 

Dit gaan we doen! 

Inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en de Stichting 
Centrummanagement uitdagen om samen met kinderen met een idee te komen voor 
een nieuw evenement op de Hoogeveense evenementenkalender. Bij voorkeur speci-
fiek gericht op jonge gezinnen met kinderen.

Evenementen - niet specifiek gericht op jonge gezinnen met kinderen aanmoedigen 
om binnen het evenement te zorgen voor activiteiten voor kinderen (zoals een speel-
weide of kinderopvang). Jonge ouders willen namelijk evenementen blijven bezoeken, 
ook met kinderen.

De mogelijkheid onderzoeken om een landelijk kids-evenement (zoals LEGO World) 
voor een langere periode naar Hoogeveen te halen.

Verkiezing ‘Kindvriendelijkste evenement van het jaar’ organiseren. Een kinderjury 
bepaalt wie de winnaar is.

Kindvriendelijke (onderdelen van ) evenementen het vignet ‘Kindvriendelijk evenement’ 
geven. Een kinderjury bepaalt wie dit vignet verdient.
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Evenementen (of onderdelen van evenementen) voor jonge gezinnen met kinderen 
maken meer kans op financiële ondersteuning (subsidie) vanuit de gemeente. Het sub-
sidiebeleid wordt hier op aangepast.

De focus in marketing en promotie vanuit Marketing Hoogeveen leggen op kindvrien-
delijke evenementen, evenementen met een kindvriendelijk onderdeel en de grote 
merken (zie ambitie 2).

Meer online ‘beleving’ van evenementen creëren. Onder andere door naast de  be-
staande kanalen van Marketing Hoogeveen Instagram en Snapchat in te zetten.

Kindvriendelijke evenementen voorafgaand en tijdens basisschoolvakanties actief pro-
moten bij recreatieondernemers in de regio en in het Vechtdal (Hardenberg, Ommen 
en Dalfsen).

Verbinding en samenwerking met marketing Drenthe zoeken rondom marketing en 
promotie van evenementen (onderdelen) voor jonge gezinnen met kinderen.

Kinderevenementenkalender ontwikkelen.

Focus in marketing en promotie van evenementen door Marketing Hoogeveen (naast 
evenementen voor jonge gezinnen) op de grote merken.

Verbeteren van on-en offline promotie van evenementen onder andere door:
•	 Meer	te	vertellen	over	de	achtergrond	en	ontstaan	van	evenementen.	
•	 De	reguliere	evenementenkalender	nog	vollediger	te	maken.	
•	 Kindvriendelijke	evenementen	en	de	grote	merken	actief	te	promoten	bij	recrea-
tieondernemers in de regio en in het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen).
•	 Offline	en	online	het	(kindvriendelijke)	evenementenaanbod	van	Hoogeveen	
overzichtelijk, aantrekkelijk, inspirerend en op een eigentijdse manier presenteren, 
richting bezoekers maar ook voor recreatieondernemers. Ook een goede social media 
strategie is hierbij belangrijk. Samen met Marketing Hoogeveen, Jong Hoogeveen en 
Marketing Drenthe gaan we dit uitwerken. 
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6.2
Ambitie 2: We kiezen een aantal 
evenementen die écht in de spotlights 
komen te staan en bouwen deze uit tot 
grotere merken.
Jaarlijks zijn er tweehonderd evenementen in de gemeente Hoogeveen. Een aantal grote 
en heel veel middelgrote en kleine evenementen die aansluiten bij de wens van de bezoe-
ker (behoefte aan reuring, gezelligheid, ‘iets te doen’). Hoogeveen heeft in de regio echter 
een beperkt imago als aantrekkelijke (kindvriendelijke) festival en evenementengemeente. 
Hier willen we verandering in gaan brengen. Evenementen worden van steeds grotere 
betekenis voor de eigen inwoners en mensen in de regio. De Hoogeveense evenementen 
moeten een bijdrage gaan leveren aan het versterken van Hoogeveen als regiocentrum. 

Focus op kindvriendelijk en stadscentrum
Het diverse karakter van alle evenementen zien we als een sterk punt en willen we be-
houden. Zodra er ‘iets’ georganiseerd wordt zijn er direct meer bezoekers. Dit blijkt uit de 
bezoekersaantallen in het stadscentrum. Echter, om Hoogeveen in de regio op de kaart te 
zetten als aantrekkelijke, kindvriendelijke festival-en evenementengemeente kiezen we 
een aantal evenementen uit die in de marketing en promotie écht in de spotlights komen 
te staan. Daarnaast willen we deze evenementen samen met ondernemers en evenemen-
tenorganisatoren uitbouwen tot grotere merken. Onze focus ligt op kindvriendelijk en het 
stadscentrum. Het stadscentrum staat centraal, maar de bezoeker wordt van daaruit uitge-
nodigd om ook de rest van de gemeente en de omgeving te bezoeken.

Grote merken mét kwaliteit  
Grote merken zetten Hoogeveen op de kaart als aantrekkelijke evenementen-en festival-
gemeente. Er ligt een kans om de jaarlijkse bestaande, grote evenementen Cascaderun en 
Noorderlichtjesparade uit te bouwen tot grotere merken en in de spotlights te zetten. Dit 
hebben de betrokkenen tijdens gesprekken en bijeenkomsten aangegeven. Ook moet het 
evenement zoveel mogelijk op een vaste dag/moment plaatsvinden zodat voor de consu-
ment voorspelbaar is wanneer er een groot evenement is. Grote merken willen we creëren 
door een jaarlijks terugkerende themaweek met side events en beleving op straat te koppe-
len aan de grote evenementen Cascaderun en Noorderlichtjesparade1.

 1. Een themaweek koppelen aan de Pulledagen is gezien de ervaringen in het verleden niet zinvol (in de 
zomerperiode zijn er alleen veel bezoekers op een Pulledag, op de andere dagen van de week zijn er weinig 
bezoekers).
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Groot merk toevoegen in het najaar 
In het najaar komen er veel mensen naar het centrum van Hoogeveen en is de kans op 
mooi weer groot. We zien daarom een kans om in het najaar (september/oktober) een 
‘groot merk’ toe te voegen aan de Hoogeveense evenementenkalender. Dit kan een groot 
evenement met een themaweek zijn maar ook meerdere middelgrote- en kleine evene-
menten kunnen door middel van een overkoepelend thema groter worden gemaakt. Een 
actieve rol van een grote groep ondernemers en de Stichting Centrummanagement is bij de 
organisatie van een themaweek een cruciale randvoorwaarde. 
De kwaliteit van het evenement en de themaweek moet daarnaast hoog zijn om daadwer-
kelijk van regionale betekenis te zijn. Wij, maar ook betrokkenen bij evenementen, zien voor 
de gemeente een rol weggelegd als kwaliteitsbewaker en aanjager. 

De kwaliteit van het evenement en de themaweek moet daarnaast hoog zijn om daadwer-
kelijk van regionale betekenis te zijn. Wij, maar ook betrokkenen bij evenementen, zien voor 
de gemeente een rol weggelegd als kwaliteitsbewaker en aanjager.

Dit gaan we doen! 

Het diverse karakter van alle evenementen in Hoogeveen zien we als een sterk punt en 
willen we behouden. 

Grote merken creëren door samen met ondernemers en evenementenorganisatoren 
een terugkerende themaweek met side events en beleving op straat te koppelen aan de 
grote evenementen Cascaderun en Noorderlichtjesparade. 

Mogelijkheden onderzoeken om in het najaar (september/oktober) een ‘groot merk’ toe 
te voegen aan de Hoogeveense evenementenkalender. In het najaar bezoeken veel 
mensen het centrum en is de kans op mooi weer groot.

Kwaliteit van de grote merken bewaken is een taak van de gemeente. 

(Provinciale) subsidiemogelijkheden onderzoeken voor de grote merken.

Aanpassen subsidiebeleid op basis van de ambitie ‘grote merken in de spotlights’.

De focus in marketing en promotie vanuit Marketing Hoogeveen leggen op kindvrien-
delijke evenementen, evenementen met een kindvriendelijk onderdeel en de grote 
merken (zie ambitie 2)
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6.3
Ambitie 3:We willen meer samenwerking 
en regie op evenementen
Om ambitie één (focus op kindvriendelijke evenementen) en ambitie twee (uitbouwen van 
evenementen tot grote merken) te bereiken is meer samenwerking en regie op evenemen-
ten noodzakelijk. Binnen de provincie Drenthe zien we ook mogelijkheden voor meer sa-
menwerking.  

Rol gemeente 
We willen kindvriendelijke (onderdelen van) evenementen. Daarnaast bouwen we een 
aantal evenementen uit tot grotere merken en zetten we in de spotlights. Dit met als doel 
om de regiofunctie van Hoogeveen te versterken. Als gemeente sluiten we aan bij initiatie-
ven uit de samenleving en zijn we faciliterend. Willen we echt iets bereiken dan moeten we 
zeker de eerste jaren als gemeente initiatief nemen en partijen bij elkaar brengen om onze 
ambities op het gebied van kindvriendelijkheid en het uitbouwen van evenementen tot gro-
te merken van de grond te krijgen. We hebben als gemeente belang bij goede Hoogeveen-
se evenementen. Daarom vinden we dat we als gemeente meer betrokkenheid moeten 
tonen richting evenementenorganisatoren. 

Aanjager evenementen
Binnen marketing Hoogeveen is de functie van evenementenprogrammeur belegd. De 
evenementenprogrammeur (tevens coördinator van team Marketing Hoogeveen) heeft op 
dit moment als taak om meer grip te krijgen op de timing van evenementen in het jaar en 
over meerdere jaren heen. Om onze ambities uit dit evenementenbeleid te bereiken willen 
we deze functie gaan uitbreiden/versterken. De functienaam ‘evenementenprogrammeur’ 
dekt dan niet meer de lading. Een aanjager evenementen is door stakeholders aangedragen 
als juiste naam. De aanjager evenementen krijgt onder andere de volgende taken:
•	 Bewaken	van	kwaliteit	van	evenementen.
•	 Vroegtijdig	in	contact	met	organisatoren	van	evenementen	om	plannen	te	overleg-		
 gen en vervolgens vinger aan de pols te houden.
•	 Gemeentelijk	contactpersoon	voor	evenementen.
•	 Relatiebeheerder.
•	 Brengt	partijen	bij	elkaar	om	kansen	te	verzilveren	(bijvoorbeeld	voor	het	toevoegen		
 van een groot merk op de evenementenkalender).
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•	 Procesbegeleider	bij	de	drie	(of	meer)	grote	merken.	
•	 Neemt	initiatief	en	is	contactpersoon	richting	provincie	en	marketing	Drenthe	maar		
 ook richting marketing Vechtdal voor totstandkoming van een regionale evenemen- 
 tenkalender en andere vormen van samenwerking.
•	 Kent	de	subsidiestromen	op	lokaal,	regionaal	en	landelijk	niveau.
•	 Aanspreekpunt	voor	bestuurders.	
•	 Stimuleert	de	samenwerking	tussen	evenementen,	ondernemers	en	culturele	instel-
 lingen.
nb: de taken van een evenementenorganisator worden niet overgenomen. 

Regionale samenwerking
Op provinciale schaal zien we steeds meer dat de steden en gemeenten in Drenthe elkaar 
aanvullen. Door samen te werken in het gezamenlijk netwerk en daarbij uit te gaan van de 
eigen kracht en identiteit, kunnen de steden zich beter ontwikkelen. Dit geldt zeker ook voor 
evenementen. Regionale afstemming over bijvoorbeeld een Drentse evenementenkalender 
is een van de ideeën zoals genoemd door betrokkenen. In de marketing van Drenthe spelen 
de steden geen rol en komen ze nooit prominent naar voren. Maar als mensen eenmaal 
in de regio verblijven dan willen we ze wel naar de steden toe krijgen. Gezamenlijke pro-
motie van evenementen op campings, in restaurants en dergelijke geeft de bezoeker een 
compleet beeld van datgene wat er te doen is in de provincie. Naast een regionale evene-
mentenkalender zijn er wellicht meer initiatieven die vanuit de regio opgepakt kunnen gaan 
worden. 

Dit gaan we doen! 

Nader uitwerken taakbeschrijving voor versterken/uitbreiden van de functie van eve-
nementenprogrammeur op basis van ambities in het evenementenbeleid. 

Regionale afstemming (ook met Vechtdal) over evenementen (bijvoorbeeld door mid-
del van een regionale evenementenkalender) zodat de bezoeker een compleet beeld 
krijgt van datgene wat de regio te bieden heeft. 
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6.4
Ambitie 4:We willen meer samenwerking 
tussen de culturele sector en 
evenementen
Evenementen bieden een laagdrempelig podium om culturele uitingen zichtbaar te maken 
voor een groot publiek. Ook brengen evenementen vertier en levendigheid in het centrum. 
De culturele sector in Hoogeveen, ondernemers, evenementenorganisatoren: allemaal ge-
ven ze aan dat er te weinig samenwerking is tussen de culturele sector, het stadscentrum 
en evenementen. Allemaal zien ze ook unaniem kansen en meerwaarde in samenwerking. 
We willen daarom de komende jaren de samenwerking en verbinding versterken. Cultuur 
gaan we het hele jaar door verbinden met evenementen en een bezoek aan het centrum. 
Ook is door betrokkenen geopperd om het evenement U!TdagenD (samen met andere eve-
nementen in dezelfde periode) uit te bouwen tot een groot evenement op de Hoogeveense 
evenementenkalender. 

De aanjager evenementen (zie ambitie 3)  heeft hierin een regisserende rol en brengt partij-
en bij elkaar, zonder het werk over te nemen. Ook is door betrokkenen geopperd om cultuur 
letterlijk in de binnenstad te brengen door leegstaande panden te gaan benutten. Hierbij 
geldt ook dat de focus ligt op kindvriendelijk. 

Dit gaan we doen! 

Aanjager evenementen stimuleert samenwerking en verbinding tussen de culturele 
sector, evenementen en centrum. 

Mogelijkheden onderzoeken om cultuur letterlijk in de binnenstad te brengen (bijvoor-
beeld in leegstaande panden).



pagina 29Evenementenbeleid 2018-2022   |   Gemeente Hoogeveen



pagina 30

7. Duidelijk kader voor evenementen
We geven vertrouwen en ruimte aan organisatoren om evenementen te organiseren. 
Evenementen vragen echter wel om een duidelijk kader om een aantrekkelijke gemeente te 
blijven en de leefbaarheid, veiligheid en het welzijn van de bezoekers, deelnemers en om-
wonenden te waarborgen. Hieronder wordt een aantal relevante onderwerpen toegelicht. 

Veiligheidsrisico’s
De gemeente kijkt (op een positief kritische wijze) over de schouder mee van organisatoren 
van evenementen. Dit doen we vanuit een goed lopend evenementenoverleg. Elk evene-
ment is anders qua opzet, locatie en doelgroep en vraagt dus om maatwerk. Evenementen 
brengen risico’s met zich mee voor bezoekers, deelnemers en omwonenden. Een organisa-
tor is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement. Als gemeente dragen 
we de verantwoordelijkheid om toe te zien dat een organisator alles doet om veiligheids-
risico’s bij evenementen zo klein mogelijk te maken. Daarin maken we geen onderscheid 
tussen een evenement buiten in de openlucht of een evenement binnen, in bijvoorbeeld 
een hal of schuur. 
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Veiligheidsplan
We vragen organisatoren van middelgrote- en grote evenementen om risico’s inzichtelijk te 
maken in een veiligheidsplan. Het format hiervoor wordt meegestuurd met de vergunnin-
gaanvraag. Evenementen worden tijdens de aanvraagperiode, in samenspraak met de or-
ganisatie bekeken. Belangrijk onderdeel van dit plan is crowdmanagement en crowdcontrol. 
Crowdmanagement is er op gericht mensenmassa’s en mensenstromen in veilige banen te 
leiden. Een onderdeel van crowdmanagement is crowdcontrol, dat van toepassing is op de 
praktische uitvoering van het evenement en zich richt op het sturen van een mensenmassa. 

Professionaliteit organisator
Wij verwachten professionaliteit van een organisator. In de manier waarop het evenement 
wordt opgezet maar ook in de wijze waarop bijvoorbeeld beveiligers, EHBO’ers en ver-
keersregelaars ingezet worden tijdens het evenement. Zij moeten voldoen aan de, binnen 
hun branche gestelde voorwaarden en opleidingen. Evenementen binnen de motorsport 
en autocrossbranche vallen onder auspiciën van een bond. Een organisator sluit een ver-
zekering af als garantstelling voor eventuele schade van derden als gevolg van het evene-
ment.

Professionele advisering vanuit de hulpdiensten
De gemeente wordt bij risicovolle evenementen geadviseerd door een team van deskundi-
gen vanuit diverse disciplines. In de basisbezetting van het evenementenoverleg zitten de 
politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Af-
gelopen jaren hebben deze organisaties een professionaliseringsslag doorgevoerd als het 
gaat om de wijze van advisering bij risicovolle evenementen. 

Regionale afstemming
Binnen de provincie Drenthe worden regelmatig lezingen georganiseerd over het thema 
evenementenveiligheid. Doel hiervan is kennisuitwisseling. Ook worden leerpunten naar 
aanleiding van incidenten tijdens evenementen in de rest van het land besproken. De 
Drentse gemeenten en hulpdiensten faciliteren en ondersteunen elkaar om organisatoren 
nog beter van dienst te zijn.

Handhaving 
Bij toezicht op evenementen is sprake van maatwerk en van een afweging van belangen. 
We houden rekening met het waarborgen van de openbare orde en veiligheid, de belangen 
van een organisator en ook de belangen van de omgeving. Het doel van handhaving is om 
de overtreding te beëindigen. Betrokkenen geven in de gesprekken aan dat meer preven-
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tieve handhaving voorafgaand aan een evenement ‘gedoe’ voorkomt tijdens en na afloop.

Om tot een goede belangenafweging te komen wordt een aantal uitgangspunten gehan-
teerd. De handhaver kijkt naar het doel van het voorschrift en stelt de vraag of het gekozen 
middel passend is voor het beëindigen van de overtreding. Daarbij moet het gekozen mid-
del zo worden ingezet dat het middel het minst bezwarend is. Bij het bepalen van de wijze 
waarop handhavend wordt opgetreden worden eerdere ervaringen met de organisator en/
of met het evenement meegewogen. De ernst van de overtreding bepaalt de zwaarte van 
het handhavingsinstrument. 

Alcohol en drugs
De gemeente wil dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt. Zonder inciden-
ten met alcohol, drugs, geweld of overlast. Risico’s door alcohol- en drugsgebruik kunnen 
zoveel mogelijk worden beperkt door de inzet van maatregelen en interventies die vooraf, 
tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden. Wettelijk verplicht daarbij is de nale-
ving van en handhaving op de Drank- en Horecawet en de Opiumwet. Om dit uit te voeren 
heeft het Trimbos Instituut in 2016 (geactualiseerd in 2017) in opdracht van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een leidraad alcohol en drugs bij evenementen 
ontwikkelt. We gaan aan de hand van deze leidraad werken. De leidraad staat weergegeven 
in het bijlagendocument. 

Gezondheid en hygiëne 
Voor deelnemers en bezoekers van evenementen zijn voorlichting en maatregelen over 
gebruik en gevolgen van genotsmiddelen, risico op gehoorschade bij evenementen, hygië-
nemaatregelen en infectieziektepreventie van belang. Ook moet een beroep gedaan kun-
nen worden op de aanwezige geneeskundige voorzieningen zodat de continuïteit van de 
reguliere zorg in de omgeving van het evenement niet onder druk komt te staan. Daarnaast 
is het voor deelnemers, bezoekers en omwonenden van belang dat er in preventieve zin 
goed gekeken wordt naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het evenement, zodat 
de eventuele zorg op tijd geboden kan worden.

Evenementenlocaties en locatieprofielen
Overal in de gemeente Hoogeveen mag een evenement worden georganiseerd. Een sterk 
punt voor een aantrekkelijke evenementen-en festivalgemeente. Het betekent ook dat 
iedere locatie voorafgaand aan een (risicovol) evenement beoordeeld moet worden. Dat is 
een tijdrovende klus. 
Evenementen kunnen overlast voor met name omwonenden veroorzaken. Dit is tot op ze-
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kere hoogte onvermijdelijk. Jurisprudentie wijst uit dat gemeenten evenementen juridisch 
en planologisch beter moeten borgen. Op het gebied van geluid bijvoorbeeld is het hante-
ren van begin- en eindtijden niet meer voldoende en zullen aanvullende (handhaafbare) 
normen gesteld moeten worden. Ook de ontwikkelingen in de techniek bieden aankno-
pingspunten om geluidoverlast te beperken.
De gemeente wil een balans vinden tussen enerzijds het beperken van overlast voor om-
wonenden en anderzijds goed georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke evene-
menten. 
Hiervoor gaan we locatieprofielen opstellen. De locatieprofielen moeten duidelijkheid geven 
over	de	mogelijkheden	van	het	gebruik	van	de	betreffende	locatie	voor	evenementen	en	
de condities waaronder. Locatieprofielen zijn daarmee een goede basis voor samenwer-
king met zowel organisatoren als omwonenden. Ook kunnen we hiermee betere sturing 
geven aan de spreiding van evenementen in de gemeente. De juridische borging regelen 
we in beleidsregels gekoppeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in de 
betreffende	ruimtelijke	plannen.	Bij	de	juridische	borging	in	de	ruimtelijke	plannen	wordt	de	
uiteindelijke gebiedsgerichte afweging, met locatiespecifieke voorwaarden voor het houden 
van evenementen gemaakt. Deze voorwaarden kunnen leiden tot een nuancering of aan-
passing van het locatieprofiel.

Locatieprofielen

Foto: Mark Otten-CapturedByMark
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In de locatieprofielen staat onder welke voorwaarden op een locatie evenementen kunnen 
plaatsvinden. In de profielen is ook expliciet aangegeven op hoeveel dagen er evenementen 
mogen plaatsvinden, met welke geluidbelasting en het maximum aantal bezoekers. Ook 
staat het karakter, bereikbaarheid/parkeren, specifieke veiligheidscriteria en voor welk soort 
evenementen (kindvriendelijk bijvoorbeeld) de locatie geschikt is beschreven. Het locatie-
profiel stelt kaders voor de vergunningverlening en is een basis voor verwerking in ruimtelij-
ke plannen. Het al dan niet toekennen van een evenementenvergunning blijft maatwerk en 
is ter beoordeling van het evenementenoverleg. 

Uitleg dB(C) norm 
Hinderbeleving wordt doorgaans gemeten in dB(A). De dB(A) is de eenheid waarin de 
sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven zodra het geluid 
in verband staat met de menselijke waarneming. In het evenementenbeleid wordt ervoor 
gekozen om geluidsnormeringen in dB(C) te gebruiken. Dit om de geluidshinder als gevolg 
van lage (bas) tonen te beperken. Met het hanteren van de dB(C) norm kunnen deze tonen 
beter worden gemonitord.

De hedendaagse muziek bevat veel bastonen. Muziekgeluid is niet langer alleen hoorbaar, 
maar ook voelbaar voor de bezoeker. De bastonen kunnen voor veel hinder zorgen omdat 
ze ver dragen en, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, ook nabij en in 
woningen hoorbaar kunnen zijn. Gevels zijn ook minder goed in staat bastonen tegen te 
houden.

Evenementen en geluid
Omdat er geen landelijke regelgeving is voor geluid bij evenementen in de openbare ruimte 
is het aan de gemeente om dit maken. Voor het op te stellen ‘Hoogeveense geluidbeleid 
voor evenementen’ hanteren we als uitgangspunten dat de te hanteren normen realistisch, 
eenduidig en handhaafbaar voor alle betrokken partijen moet zijn. Maatwerk blijft moge-
lijk voor specifieke locaties. Er zal ook onderscheid gemaakt worden tussen evenementen 
waar het spelen en/of ten gehore brengen van muziek de hoofdactiviteit is (muziekfestivals 
bijvoorbeeld) en evenementen waarbij muziek een ondersteunende functie heeft (sporte-
venementen bijvoorbeeld). 

Het geluidbeleid voor evenementen wordt een document van akoestische en niet akoesti-
sche gerelateerde normen en afspraken. Met generieke regels voor de hele stad en locatie-
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gebonden maatwerk voor specifieke evenementenlocaties en gebaseerd op locatieprofie-
len. Uitgangspunt bij elk evenement is dat de geluidbelasting op omliggende woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen zo laag mogelijk is. 

Hierbij wordt gedacht aan de volgende maximale normering:
•	 Bij	evenementen	waarbij	muziek	de	hoofdactiviteit	is,	is	85	dB(C)	op	de	gevels	van			
 de dichtstbijzijnde woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen) het maximum.
•	 Bij	evenementen	waarbij	muziek	een	ondersteunende	functie	heeft	is	75	dB(C)	op		 	
 de gevels het maximum.
•	 Bij	evenementen	met	een	zeer	hoog	maatschappelijk	belang		en	dus	in	uitzonderlijke		
 gevallen  kan een maximum van 95 dB(C) gesteld worden.
 Deze maximale normering is bedoeld als richtlijn. Uitwerking van de normering in   
 beleidsregels en akoestisch onderzoek bij locaties kan leiden tot een nuancering of   
 afwijking van de normering waar nu aan wordt gedacht.

Daarnaast verwachten we dat organisatoren van een muziekevenement zich minimaal 
conformeren aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (ministerie van 
VWS, Vereniging van Evenementenmakers, vereniging van Nederlandse poppodia en festi-
vals, 30 juni 2016).

Prioriteit wordt gegeven aan het opstellen van locatieprofielen voor het stadscentrum. 

Evenementen binnen inrichtingen
We kiezen nadrukkelijk ook voor het faciliteren van evenementen die binnen plaatsvinden. 
Steeds vaker zien we dat evenementen plaatsvinden in panden die doorgaans niet voor 
evenementen gebruikt worden. In artikel 22 onder f van de APV staat dat geen evenemen-
tenvergunning hoeft te worden aangevraagd binnen inrichtingen waarop de Wet milieu-
beheer van toepassing is. Dit maakt het in sommige gevallen juridisch lastig om eisen te 
stellen op het gebied van veiligheid en geluid. Wij gaan nader uitwerken hoe we dit juridisch 
beter kunnen borgen.

Vergunningen
“Wij kunnen ons goed voorstellen dat vergunningen voor evenementen niet iedere keer 
opnieuw aangevraagd en getoetst worden, maar voor meerdere keren wordt toegekend 
onder gelijkblijvende condities. Wij vertrouwen erop dat onze klanten ons informeren als de 
situatie wijzigt en vragen niet elke keer naar bevestiging en bewijs” dat staat in de gemeen-
telijke visie dienstverlening. 



pagina 36

We gaan nader onderzoeken aan welk type evenementen wel of niet een meerjarenver-
gunning kan worden verstrekt. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) is op dit mo-
ment ook geen definitie opgenomen van een evenement. Een definitie maakt duidelijk wat 
als evenement kan worden gezien, en waarvoor wel of niet een vergunning moet worden 
aangevraagd. 

Communicatie naar omgeving over evenementen
De Nationale Ombudsman heeft in 2017 het rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen’ – 
Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen? uitgebracht. 
Het rapport geeft aan wat de Ombudsman verwacht van gemeenten en welke uitgangs-
punten leidend zijn bij de beoordeling van klachten. Inspraak en participatie is een relevant 
thema bij de totstandkoming van evenementen. Inwoners kunnen daarbij verschillende 
rollen hebben. Van initiatiefnemer voor een evenement tot omwonende. De Ombudsman 
adviseert omwonenden in beeld te hebben gedurende de gehele evenementencyclus (van 
idee voor een evenement tot evaluatie). Belangrijk is om als gemeente duidelijke afspraken 
te maken met de organisator over de rolverdeling zodat omwonenden weten bij wie ze 
waarvoor terecht kunnen. De organisator is uiteindelijk verantwoordelijk voor de commu-
nicatie met de omgeving. Wij zien ook binnen onze gemeente dat de communicatie naar 
omwonenden niet altijd goed verloopt. Dit aandachtspunt voegen we toe aan de bestaande 
brochure ‘Evenementen in Hoogeveen’ en brengen we in gesprekken vanuit de evene-
mentencoördinatoren (vergunningen) onder de aandacht van organisatoren.

Verder adviseert de Ombudsman om een vast aanspreekpunt gedurende de hele evene-
mentencyclus aan te stellen zodat inwoners weten bij wie ze met vragen, meldingen, klach-
ten en bezwaren terecht kunnen. 

Duurzame evenementen 
Bezoekers stellen een schoon, duurzaam evenement op prijs. Ook voor mensen in de 
omgeving is duurzaamheid steeds belangrijker en voor evenementenorganisatoren draagt 
duurzaamheid bij aan het imago van het evenement. We hebben als ambitie om in 2040 
CO²  neutrale gemeente te zijn. Duurzame evenementen zijn hierbij essentieel. Er wordt een 
richtlijn ontwikkelt met aandachtspunten op het gebied van energie, water, afval, mobiliteit, 
gezondheid en communicatie. Deze richtlijn wordt onderdeel van de evenementenbrochu-
re. 
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Dit gaan we doen! 

Nader onderzoeken aan welk type evenementen een (meerjaren) vergunning voor 
meerdere keren kan worden verstrekt. 

Definitie van een evenement toevoegen aan de Algemene plaatselijk verordening 
(APV) zodat we een kader kunnen stellen voor wat als evenemenent kan worden ge-
zien en waarvoor wel of niet een vergunning moet worden aangevraagd. 

Afspraken maken met de evenementenorganisator over rolverdeling zodat omwonen-
den weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Ook wordt dit aandachtspunt opgeno-
men in de bestaande brochure ‘Evenementen in Hoogeveen. 

Vast aanspreekpunt aanstellen tijdens de hele evenementencyclus (van idee tot eva-
luatie van het evenement) zodat inwoners weten bij wie ze met vragen, meldingen, 
klachten en bezwaren terecht kunnen.

Richtlijn ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid (energie, water, afval, mobiliteit, 
gezondheid en communicatie) en opnemen in evenementenbrochure.

We gaan werken volgens de leidraad alcohol en drugs bij evenementen.

Nader uitwerken van de wijze waarop eisen op het gebied van onder meer veiligheid 
en geluid bij evenementen binnen inrichtingen beter juridisch geborgd kunnen worden.

Opstellen Hoogeveens geluidbeleid voor evenementen (beleidsregel): locatieprofielen 
opstellen met ( geluid) beleidsregels voor evenementen, waarbij prioriteit wordt gege-
ven aan de locatieprofielen voor het stadscentrum.
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Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Telefoon
14 0528

Fax
0528-291325

E-mail 
info@hoogeveen.nl

Internet
www.hoogeveen.nl

Uitgave: gemeente Hoogeveen, juni 2018
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