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Geachte leden van de raad, 

Evenementen zijn hip en een echte trend. We zien het zowel binnen als buiten Zeist. De vraag naar, de 
diversiteit en het aanbod van evenementen neemt de laatste jaren verder toe. 
In het kader van de Cultuurvisie, Zeist kans- en cultuurrijk 2017-2020, wordt nu al extra ruimte geboden voor 
nieuwe initiatieven. Deze (extra) impuls leidde tot een toename van (culturele) evenementen en festivals op 
uiteenlopende binnen- en buitenlocaties in de gemeente Zeist. 

Niet alleen de Cultuurvisie, ook andere recente (beleids)documenten vragen in brede zin aandacht voor, en 
doen aanbevelingen over evenementen in Zeist (waaronder het Uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist, het 
Actieprogramma Recreatie & Toerisme, het Economisch Kompas, de Sportvisie en de 
Retailvisie/Centrumvisie). 

Er zijn dus vele aanknopingspunten om met evenementen aan de slag te gaan, maar er is geen eenduidige 
lijn: Wat verstaan we precies onder evenementen? Wat vinden we in Zeist belangrijk als het gaat om (het 
organ iseren van) evenementen? Wat past bij Zeist? Welke locaties zijn geschikt voor welk type evenement? 
Wat is onze rol als gemeente? En wat betekenen deze toename en veranderingen voor het 
vergunningsproces? 

De toename van evenementen en de hieruit voortkomende discussie over de belasting van de verschillende 
locaties voor omwonenden en natuur, bekrachtigen de urgentie om hiermee aan de slag te gaan. De 
ervaringen nemen toe en zijn terugkerend. Er is bij betrokkenen (waaronder initiatiefnemers, adviseurs, 
vergunningverleners, omwonenden en samenleving) behoefte aan meer eenduidigheid en heldere afspraken 
die een einde maken aan de met regelmaat terugkerende, vergelijkbare discussies. 

Doel is om een heldere lijn — beleid - op te stellen voor evenementen in Zeist, zodat evenementen bijdragen 
aan het goede en bruisende leven in Zeist en op een veilige, verantwoorde, duurzame en stimulerende wijze 
georganiseerd kunnen worden. Deze heldere lijn stellen we op langs 3 samenhangende sporen: 
1. Uitgangspunten en locatieprofielen: 

We geven duidelijkheid over en inhoud aan wat wij in Zeist belangrijk vinden als het gaat om 
evenementen, inclusief de beschikbare locaties. 
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de burgemeester, 

dr. JIM. Janssen 
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2. Communicatie, profilering en samenwerking: 
We richten onze communicatie, meer dan tot nu toe, op het inform eren, meenemen en enthousiasmeren/-

 

profileren. We onderzoeken met partners en initiatiefnemers mogelijkheden voor samenwerking. 
3. Organ isatie en proces 

We richten de organisatie en het proces zo in dat de gemeente een duidelijke, stimulerende regierol kan 
pakken en het bijdraagt aan een versoepeling van het vergunningsproces. 

Graag lichten we de stappen van het voorgenomen proces toe tijdens een raadsinformatieavond op 7 
november 2019. Dan zullen we ook ingaan op de planning. Tevens kunt u aandachtspunten meegeven voor 
het evenementenbeleid in Zeist, en aangeven op welke wijze U bestuurlijk betrokken wenst te zijn bij het 
proces. 
De informatieavond op 7 november wordt ook georganiseerd om een ander, samenhangend, onderwerp met 
U te bespreken; de evaluatie van de Cultuurvisie. Graag gaan wij met u in gesprek over een aanpak voor de 
op te stellen evaluatie van de Cultuurvisie (zie RIB 0337149 — Voortgang Cultuurvisie, Zeist kans- en 
cultuurrijk 2017-2020). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geInformeerd te hebben, en ontmoeten u graag op 7 november. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Zeist, 

de gemeentesecretaris, 

dr. H. . Grotens 

Austerlitz • Bosch en Duin • Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

