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Beantwoording van de vragen 
Vanaf 10 augustus 2020 is er op de parkeerplaats achter het gemeentehuis aan de Blekerijlaan een overdekte teststraat 
ingericht. Tegenover de parkeerplaats worden we gevaccineerd tegen corona. Kijkend naar het ‘Openingsplan voor 
Nederland’ kunnen we vanaf 30 juni hopelijk weer evenementen organiseren.  
 
In de gemeente hebben we een beperkt aantal plekken (13) waar evenementen in ieder geval georganiseerd kunnen 
worden.1 Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis staat nu nog de teststraat van de GGD. Maar deze locatie kan 
in de toekomst voor andere tijdelijke doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld een festival. De Woerdense VVD heeft 
daarom de volgende vragen aan het college.  
 
Op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk om evenementen te organiseren of bij te wonen. Maar zodra het coronavirus 
onder controle is en Nederland verder open gaat kunnen er weer bijeenkomsten, congressen, festivals en andere 
evenementen georganiseerd worden. Met de blik op de toekomst willen wij nu alvast nadenken over wat we straks weer 
(veilig) kunnen organiseren.  
 
1. Heeft het college nagedacht over multifunctioneel gebruik van de parkeerplaats bij de Bleek als de locatie niet meer 
wordt gebruikt door de GGD?  
 
Nee.  
 
2. Kan het parkeerterrein achter het gemeentehuis aangewezen worden als evenementenlocatie zoals beschreven in het 
evenementenbeleid?  
 
Ja, dat zou in theorie kunnen. Dit heeft echter niet de voorkeur van het college, om de volgende redenen:  
 
Het benoemen van de parkeerplaats tot evenementenlocatie in een bestemmingsplan is een dure en tijdrovende 
ontwikkeling. Bovendien: evenementen kunnen ook op de parkeerplaats plaatsvinden zónder dat de parkeerplaats is 
aangewezen als evenementenlocatie.  
 
Een “evenementenlocatie” wordt vastgelegd in bestemmingsplan  
Voor het laten vastleggen van de parkeerplaats als evenementenlocatie in het bestemmingsplan, zou een onderzoek 
moeten worden verricht. Hieruit moet in elk geval het antwoord op de volgende vragen blijken:  

1. Hoe kijken de hulpdiensten naar gebruik van dit terrein voor evenementen? 



2. Welke (geluids)gevolgen brengt het toestaan van evenementen op deze locatie met zich mee met betrekking tot 
omliggende bedrijven en ziekenhuis? 

3. Welke (geluids)gevolgen brengt het toestaan van evenementen op deze locatie met zich mee met betrekking tot 
de in aanbouw zijnde woonwijk? 

4. Hoe staat het met de bodemgesteldheid ten aanzien van evenementen? 
5. Hoe staat het met de flora en fauna ter plaatse? 

Aanvullend is de vraag hoe groot de wens zou zijn van evenementenorganisatoren om deze locatie daadwerkelijk te 
gebruiken.  
 
Evenementen mogen ook plaatsvinden op niet-evenementenlocaties  
Voor een “evenementenlocatie” zoals bedoeld in de vraagstelling, zijn specifieke evenementenregels beschreven in het 
onderliggende bestemmingsplan van de betreffende locatie. Om evenementen op een bepaalde locatie te kunnen 
organiseren, hoeft het bestemmingsplan van die locatie evenementen echter niet noodzakelijkerwijs te onderschrijven. Dit 
blijkt uit jurisprudentie. Met andere woorden: een locatie hoeft niet te zijn aangemerkt als “evenementenlocatie” om ter 
plekke evenementen toe te kunnen staan. Normaal gesproken vinden al met regelmaat evenementen plaats op locaties 
waar het bestemmingsplan geen specifieke mogelijkheid tot evenementen omschrijft.  
 
Door middel van overleg tussen organisator, gemeente en hulpdiensten worden de mogelijkheden vóór, en voorwaarden 
áán een evenement in kaart gebracht. Hierbij worden ook de voor- en nadelen van de beoogde locatie (al dan niet zijnde 
een evenementenlocatie) afwogen. Deze vorm van maatwerk maakt veel evenementen mogelijk.  
 
Conclusie  
De conclusie is dat evenementen in theorie ook nu al incidenteel zouden kunnen plaatsvinden op het parkeerterrein, 
wanneer dit blijkt te passen op het gebied van onder andere veiligheid en geluid. Het benoemen van deze locatie als 
“evenementenlocatie” zou een grote en kostbare klus zijn, die niet direct voordelen oplevert ten opzichte van de huidige 
situatie.  
 
3. Voor hoeveel personen zou deze locatie dan geschikt zijn?  
 
 
Dat valt niet te zeggen op basis van nu bekende informatie. Het aantal bezoekers aan een evenement hangt af van onder 
andere de volgende factoren:  

  De aard van het evenement 
  Het aantal vierkante meters dat een evenementenorganisator in gebruik wenst te nemen 
  De hoeveelheid nooduitgangen die een evenementenorganisator kan/wil realiseren 
  Diverse evenementenspecifieke (veiligheids)maatregelen 

 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/022326 



 

Schriftelijke vragen: nu teststraat, straks plek voor feest? 

Vanaf 10 augustus 2020 is er op de parkeerplaats achter het gemeentehuis aan de Blekerijlaan een overdekte 
teststraat ingericht. Tegenover de parkeerplaats worden we gevaccineerd tegen corona. Kijkend naar het 
‘Openingsplan voor Nederland’ kunnen we vanaf 30 juni hopelijk weer evenementen organiseren.  
 
In de gemeente hebben we een beperkt aantal plekken (13) waar evenementen in ieder geval georganiseerd 
kunnen worden.1 Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis staat nu nog de teststraat van de GGD. Maar 
deze locatie kan in de toekomst voor andere tijdelijke doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld een festival. 
De Woerdense VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college.  
 

1. Heeft het college nagedacht over multifunctioneel gebruik van de parkeerplaats bij de Bleek als de 
locatie niet meer wordt gebruikt door de GGD? 

2. Kan het parkeerterrein achter het gemeentehuis aangewezen worden als evenementenlocatie zoals 
beschreven in het evenementenbeleid?  

3. Voor hoeveel personen zou deze locatie dan geschikt zijn? 
 
Op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk om evenementen te organiseren of bij te wonen. Maar zodra het 
coronavirus onder controle is en Nederland verder open gaat kunnen er weer bijeenkomsten, congressen, 
festivals en andere evenementen georganiseerd worden. Met de blik op de toekomst willen wij nu alvast 
nadenken over wat we straks weer (veilig) kunnen organiseren.  
 
Namens de Woerdense VVD,  
 
Florian Bos 
 
 
 
 

 
1 Evenementenbeleid Woerden 2017 
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