
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
1 november 2022 

 

Kenmerk 
Z/22/051869 / D/22/075310 

 

Portefeuillehouder 
Victor Molkenboer 

 

Portefeuille 
Algemeen bestuurlijke zaken 

 

Opsteller 
Steens, Janneke 

 

Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Evenementen en 
omwonenden 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
Progressief Woerden heeft de volgende vragen aan het college:  
 
1. Is het college het met ons eens dat de frequentie van grote(re) evenementen zo kort achter elkaar een beetje te 
veel van het goede is?  
Het college heeft geconstateerd dat de twee evenementen die hebben plaatsgevonden in Wijkpark Molenvliet in 
september en oktober, tot klachten hebben geleid vanuit de bewoners van de wijk Molenvliet. Hoewel we als gemeente 
Woerden beschikken over een goed evenementenbeleid, ziet het college door de ontstane situatie de noodzaak om een 
aanpassing door te voeren in het evenementenbeleid. Het college is dan ook voornemens het beleid aan te passen op de 
volgende sub paragraaf:  
 
5.5.8 Wijkpark Molenvliet  

  Beschikbaar voor evenementen van juni tot en met oktober. 
  Maximaal 3 belastende evenementen per jaar. 
  Afstemming moet plaatsvinden tussen organisatoren en sportverenigingen uit de buurt. 

 
Naar:  
5.5.8 Wijkpark Molenvliet  

  Beschikbaar voor evenementen van juni tot en met oktober. 
  Muziekfestivals mogen plaatsvinden met een uiterste duur van één dag*, exclusief op- en afbouw. 
  Maximaal 3 belastende evenementen per jaar. 
  Tussen twee belastende evenementen, mag gedurende een periode van 6 weken geen ander belastend 

evenement plaatsvinden.   
  Afstemming moet plaatsvinden tussen organisatoren en omwonenden en sportverenigingen uit de buurt. 

*Een uitzondering geldt voor het tweejaarlijks evenement “De 24 Uur van Woerden”, dat verspreid over 2 dagen 
plaatsvindt.  
 
Met een belastend evenement wordt gedoeld op een evenement dat in de B- of een C-categorie valt na invulling van de 
behandelclassificatiescan voor dat evenement. Deze scan ontwikkeld door de VRU. Een B- of C-evenement is een 



evenement dat volgens genoemde scan mogelijk of waarschijnlijk leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Zowel Summerlake Outdoor Festival als het Peace, Love & Music Festival, 
vallen onder de categorie ‘belastende evenementen’.  
 
2. Welke overwegingen heeft het college gehad om voor twee evenementen zo kort achter elkaar in het wijkpark 
Molenvliet vergunningen af te geven? Is hierbij het ecosysteem van het park een overweging geweest, of het 
intensieve gebruik van het park door Molenvlieters en andere Woerdenaren?  
Voor de toetsing van een evenementenvergunning is een kader voor evenementen opgenomen in de APV en het 
Evenementenbeleid gemeente Woerden 2017. Het beleid kent de volgende drie regels ten aanzien van evenementen in 
het wijkpark:  

  Beschikbaar voor evenementen van juni tot en met oktober. 
  Maximaal 3 belastende evenementen per jaar. 
  Afstemming moet plaatsvinden tussen organisatoren en sportverenigingen uit de buurt. 

Aangezien de beide evenementen binnen de beleidsregels passen, is de vergunning verleend.  
 
De toetsing van een evenementenvergunning focust vooral op veiligheidseisen en –maatregelen. Wel is "de bescherming 
van het milieu" als een mogelijke weigeringsgrond opgenomen in de APV en daarom wordt een afweging gemaakt in de 
toetsing van de vergunning ten aanzien van de aantasting van natuurwaarden. In de praktijk wordt de bescherming van 
het milieu vertaald naar voorwaarden die over dit onderwerp worden opgenomen in de vergunning, én wordt er na afloop 
van het evenement toegezien op herstel van de natuur in oorspronkelijke staat. Hierdoor is “het ecosysteem” zelden een 
aanleiding om een evenementenvergunning te weigeren.  
 
3. Wordt er, met name voor de grotere evenementen, gekeken in hoeverre ze nog in een woongebied passen of 
dat ze wellicht beter in het buitengebied plaats kunnen vinden?  
Het evenementenbeleid verplicht muziekevenementen niet om een locatie in het buitengebied te kiezen.  
 
De spreiding van evenementen over de gemeente is een belangrijk onderwerp in het Evenementenbeleid gemeente 
Woerden 2017. Gemeente Woerden kent jaarlijks een groot aantal evenementen en zeker in 2022 met het feestjaar van 
de stad, vinden er meer evenementen plaats dan anders. Spreiding van evenementen is daardoor des te belangrijker.  
 
In gemeente Woerden vinden jaarlijks al diverse evenementen plaats in het buitengebied. Ook in het buitengebied zijn 
echter mensen woonachtig, die overlast kunnen ervaren van evenementen. In de praktijk vinden daarom evenementen 
plaats in zowel de kernen van de gemeente Woerden, als in het buitengebied.  
 
4. Betalen de uitbaters van evenementen naast de leges voor de vergunning ook huur aan de gemeente voor het 
gebruik van park of veld? Zo ja, voor hoe lang?  
Nee, de vergunninghouder betaalt niet voor het gebruikt van het park of veld. Alleen voor gebruik van het 
evenemententerrein aan de Cattenbroekerplas wordt een bedrag gerekend aan terreinhuur. Dit bedrag bestaat 
doorgaans uit een vast bedrag voor het gehele evenement + een variabel bedrag per bezoeker van het totale (evt. 
meerdaagse) evenement.  
 
5. Komen deze (mogelijke) inkomsten van de gemeente ten goede voor de deze terreinen en hun gebruikers, 
bijvoorbeeld voor onderhoud of extra investeringen?  
N.v.t. zie antwoord op vraag 4.  
 
6. Wat zijn de extra kosten voor de gemeente voor onder andere het plaatsen van borden, wegafzettingen en 
werkzaamheden om schade achteraf te herstellen of wordt dit door de uitbaters van de evenementen betaald?  
De kosten voor het plaatsen van borden, wegafzettingen en werkzaamheden om schade achteraf te herstellen, zijn voor 
de organisator van het evenement.  
 
7. Welke voorwaarden worden er gesteld bij de vergunningverlening van evenementen aan het terugdringen van 
overlast, afval en andere impact op het milieu, het beschermen van flora en fauna en het afstemmen met 
omwonenden en op welke manier zouden die aangescherpt kunnen worden?  
In evenementenvergunningen zijn standaard de volgende voorwaarden opgenomen ten aanzien van impact van 
evenementen op milieu en afstemming met omwonenden:  
   

1. U stelt omwonenden op de hoogte van de geplande activiteiten en u dient een telefoonnummer af te geven 
waarop een contactpersoon van de organisatie bereikbaar is in het geval er onduidelijkheden zijn en/of er 
overlast is tijdens het evenement.  

2. Na afloop levert u het evenemententerrein op zoals u het aantrof vóór het evenement.  



 
In de vergunning van dit specifieke evenement is aanvullend opgenomen:  
   

3. Bij inzet van zwaar verkeer, moet er gebruik worden gemaakt van rijplaten op de paden in het park. Deze 
rijplaten mogen geen struikelgevaar opleveren.  

 
Naast deze voorwaarden, kennen evenementenvergunningen een brede keur aan overige vergunningvoorwaarden.  
 
Voor vergunningvoorwaarde 1 is het voorstel om deze specifieker te maken door een uiterst tijdstip van informeren te 
stellen, toe te voegen dat het wijkplatform moet worden geïnformeerd én te stellen welke informatie minimaal benoemd 
moet worden in een omwonendenbrief. Vergunningvoorwaarde 2 is heel bewust heel ruim geformuleerd, zodat het soort 
wijziging dat door een organisator wordt aangebracht aan het terrein, altijd herstel ge-eist kan worden.  
 
8. Op welke wijze wordt toegezien op het naleven van de voorwaarden van de verleende vergunning?  
Er is beperkte toezicht mogelijk op evenementen vanwege het aantal beschikbare gemeentelijke toezichthouders. 
Vanwege deze beperking wordt alleen bij grote, nieuwe of bijzondere evenementen, inzet gevraagd van toezichthouders. 
Aanvullend kan een gemeentelijk toezichthouder een controle uitvoeren op het naleven van de vergunning.  
 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht kan controleren op geluidsoverschrijdingen, dit gebeurt op aanwijzen van de 
gemeente Woerden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) controleert doorgaans zelf op de brandveiligheidsvoorwaarden 
die de gemeente aan de vergunning verbindt op advies van de VRU.  
 
9. Welke maatregelen worden er extra genomen om de natuur in het park zo snel mogelijk te herstellen en de 
dieren terug te laten keren?  
De organisator heeft een externe partij in de arm genomen om het herstel te bewerkstelligen. Door deze partij is 
inmiddels een inschatting gemaakt van de schade en een plan bedacht voor het beste herstel van de schade. De 
snelheid van herstel is uiteraard afhankelijk van onder andere weersomstandigheden.  
 
10. Op welke wijze wordt in de toekomst gezorgd voor minder parkeeroverlast in de wijk, terugbrengen van het 
spoor van afval en het verminderen van milieuoverlast bij vertrek van de bezoekers?  
Aan het creëren van voldoende parkeermogelijkheid voor bezoekers van evenementen in het Wijkpark Molenvliet, worden 
altijd al hoge eisen gesteld middels de vergunningenprocedure. De organisator van het Peace, Love & Music Festival 
heeft echter verzuimd de door hem geplande parkeermogelijkheid te regelen.  
 
Er wordt al hard gewerkt aan het terugbrengen van achterblijvend afval na evenementen. Waar de capaciteit dit toe laat, 
wordt gecontroleerd wat de status is van een terrein, wanneer deze na een evenement wordt opgeleverd. In de praktijk 
heeft deze controle dit jaar bij veel grote evenementen plaatsgevonden. Gezien bovengenoemde vergunningvoorwaarde 
2, wordt een organisator erop aangesproken wanneer deze vergunningvoorwaarde wordt overtreden. Na aanspreken 
wordt doorgaans alsnog opgeruimd. Aanvullend is in het bestuursakkoord onder opgave 6 "Een duurzame toekomst" het 
volgende punt van inzet opgenomen: Het nieuwe college onderzoekt samen met Woerdense organisatoren en 
ondernemers hoe eenmalig plastic kan worden vervangen voor herbruikbare alternatieven bij festiviteiten en 
evenementen.  
 
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen - Evenementen en omwonenden 



 
 

1 van 2 

Schriftelijke vragen - Evenementen en omwonenden 
 
In Woerden worden met enige regelmaat grote(re) events en festivals gehouden in de buurt van een 
woonomgeving. Zo hadden we recentelijk de Woerdense vakantieweek op het Exercitieveld (laatste 
week van de schoolvakantie) en het Summerlake Festival (17 september) in het Molenvlietpark. Ook 
komend weekend wordt daar weer een meerdaags Peace, Love & Music Festival gehouden. 
Uiteraard is het leuk een bruisende stad te zijn, maar evenementen geven ook veel overlast voor 
omwonenden. Ook wordt het normale gebruik van wijkpark of veld voor omwonenden beperkt. 
Daarnaast horen we van inwoners dat er vaak te weinig overleg is tussen hen en 
evenementenorganisatoren, terwijl dat ergernissen en overlast zou kunnen beperken. 
 
Het wijkpark is voor veel mensen de enige manier om lekker buiten te kunnen zijn, omdat zij in 
appartementen zonder tuin wonen. Er wordt de hele dag door gesport, gespeeld, er wordt getraind 
(o.a. de wielerclub voor veldrijden, een cricketclub en diverse personal trainers en groepstrainers die 
er hun thuisbasis hebben). En veel mensen maken hun ommetjes of laten hun honden uit in het 
wijkpark of op het Exercitieveld. Naast het menselijk gebruik zijn deze locaties ook een woonplaats 
van flora en fauna zoals bomen, struiken, konijnen, vogels, egels en mollen. Er nestelt een buizerd en 
er zitten uilen en vleermuizen. 
 
De festivals geven naast geluidsoverlast ook veel andere overlast: 

• Schade: festivalbezoekers laten bij vertrek in het Molenvlietpark een spoor achter van rotzooi, 
menselijke uitwerpselen en vernielingen. Op het Exercitieveld wordt regelmatig met zwaar 
materieel te dicht op de boomstammen gewerkt, waardoor de wortels van de oude 
kastanjebomen schade oplopen of worden takken beschadigd waardoor die afgezaagd worden. 

• Afval: nog maanden nadien wordt er afval gevonden, bijvoorbeeld plastic bekers bij nieuwe 
grasmatten waar deze ondergeploegd waren, of snippers en dergelijke rond 
evenemententerreinen en langs routes van optochten. 

• Milieuoverlast: evenementen met aggregaten, brommers of boten op fossiele brandstoffen 
geven geur- en milieuoverlast, net als (overmatig) gebruik van vuurwerk en afvalverbranding na 
afloop van een evenement. En uiteraard is er overlast voor in de natuur levende dieren, die 
tijdelijk wegvluchten.  

• Toegang: door wegafzettingen zijn huizen en straten tijdelijk slecht bereikbaar voor bewoners en 
bezoekers, wat met name voor mensen die slecht ter been zijn heel vervelend is. 

• Parkeeroverlast in de wijk: evenementenregelaars mogen geen mensen tegenhouden die 
doorrijden zonder kaart en de maximale parkeerduur van 2 uur bij het winkelcentrum wordt niet 
gehandhaafd. 

• Frequentie: de frequentie en de schaal van evenementen zijn de afgelopen jaren toegenomen. 
De vraag komt op of sommige evenementen wellicht uit hun voegen gegroeid zijn en beter 
verplaatst kunnen worden naar het buitengebied.  

 
Ook het contact met omwonenden zou beter kunnen. Tenslotte zijn de evenementen te gast in hun 
woonomgeving en door middel van overleg kan veel ergernis en een deel van de overlast beperkt 
worden. Zo wordt een evenement een feest voor iedereen. 



 
 

2 van 2 

Progressief Woerden heeft de volgende vragen aan het college: 
1. Is het college het met ons eens dat de frequentie van grote(re) evenementen zo kort achter 

elkaar een beetje te veel van het goede is? 
2. Welke overwegingen heeft het college gehad om voor twee evenementen zo kort achter elkaar 

in het wijkpark Molenvliet vergunningen af te geven? Is hierbij het ecosysteem van het park een 
overweging geweest, of het intensieve gebruik van het park door Molenvlieters en andere 
Woerdenaren? 

3. Wordt er, met name voor de grotere evenementen, gekeken in hoeverre ze nog in een 
woongebied passen of dat ze wellicht beter in het buitengebied plaats kunnen vinden? 

4. Betalen de uitbaters van evenementen naast de leges voor de vergunning ook huur aan de 
gemeente voor het gebruik van park of veld? Zo ja, voor hoe lang? 

5. Komen deze (mogelijke) inkomsten van de gemeente ten goede voor de deze terreinen en hun 
gebruikers, bijvoorbeeld voor onderhoud of extra investeringen? 

6. Wat zijn de extra kosten voor de gemeente voor onder andere het plaatsen van borden, 
wegafzettingen en werkzaamheden om schade achteraf te herstellen of wordt dit door de 
uitbaters van de evenementen betaald? 

7. Welke voorwaarden worden er gesteld bij de vergunningverlening van evenementen aan het 
terugdringen van overlast, afval en andere impact op het milieu, het beschermen van flora en 
fauna en het afstemmen met omwonenden en op welke manier zouden die aangescherpt 
kunnen worden? 

8. Op welke wijze wordt toegezien op het naleven van de voorwaarden van de verleende 
vergunning? 

9. Welke maatregelen worden er extra genomen om de natuur in het park zo snel mogelijk te 
herstellen en de dieren terug te laten keren? 

10. Op welke wijze wordt in de toekomst gezorgd voor minder parkeeroverlast in de wijk, 
terugbrengen van het spoor van afval en het verminderen van milieuoverlast bij vertrek van de 
bezoekers? 

 
Marjolein Doorewaard 
Progressief Woerden 
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