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Achtergrond van het onderzoek



Context
Pijnacker-Nootdorp is een levendige gemeente met een dorps karakter en een actief verenigingsleven met
bijbehorende evenementen. Zo is het Toost Foodtruck Festival sinds 2015 een groot succes.

De lokale partij Eerlijk Alternatief heeft echter geconstateerd dat een aantal populaire evenementen recentelijk is
verdwenen. De evenementen Pijnacker Swingt, 12 Inch Race, Oostland Culinair en Prunuspop zijn in de afgelopen
jaren gestopt, andere zijn kleiner geworden zoals de Nootdorpse kermis en de tentfeesten van de Oranje
Vereniging Pijnacker. Meerdere evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers vanuit verenigingen. Eerlijk
Alternatief heeft het vermoeden dat de terugloop te maken heeft met verscherping van de
vergunningsvoorwaarden en ervaren regeldruk voor de organisatoren van de evenementen, zoals geconcludeerd
door ACTAL (11 april 2017). In oktober 2017 ontstond ophef omdat de Nootdorpse Kermisweek mogelijk zelfs
helemaal zou verdwijnen. Eerlijk Alternatief heeft daarom in december 2017 onderzoeksbureau Enneüs opdracht
gegeven het evenementenbeleid van Pijnacker-Nootdorp te onderzoeken.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te achterhalen hoe organisatoren van evenementen het evenementenbeleid
ervaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Enneüs onderzoekt hierbij hoe het contact verloopt van
organisatoren met de gemeente, wat de eventuele knelpunten zijn voor het organiseren van evenementen, en
hoe de gemeente lokale evenementen zou kunnen stimuleren.



Onderzoeksmethode
Enneüs heeft in samenspraak met Eerlijk Alternatief een onderzoeksplan opgezet. Hierbij is gekozen voor een
kwalitatieve onderzoekvorm met diepte-interviews om grondig in te kunnen gaan op de ervaringen en inzichten
van de deelnemende organisatoren van lokale evenementen in Pijnacker-Nootdorp. Hiermee is het mogelijk om
alle relevante thema’s te bespreken en inzicht te krijgen in de context van de organisator. Ook hebben de
deelnemers de vrijheid om (spontaan) uit te wijden over relevante onderwerpen. In samenwerking met Eerlijk
Alternatief heeft Enneüs een semigestructureerde vragenlijst opgesteld waarbij de volgende thema’s behandeld
zijn: doel van het evenement, interesse van publiek, regelgeving en vergunningsaanvraag, kosten en inkomsten
van het evenement, en evenementenbeleid stimuleren.

Deelnemers

Om de anonimiteit van de deelnemers te garanderen kunnen wij geen namen of organisaties noemen. In totaal
zijn zes organisatoren en één andere betrokkene geïnterviewd. U kunt hierbij denken aan bestuursleden van
lokale verenigingen, horecaondernemers en betrokkenen bij culturele instellingen. Daarbij is ervoor gezorgd dat
organisatoren van zowel lopende als reeds verdwenen evenementen betrokken zijn bij het onderzoek. Ook
hebben organisatoren van kleine én grote evenementen deelgenomen.



Onderzoeksresultaten



De meeste geïnterviewden ervaren dat hun evenementen zeer gewild zijn. Zij ervaren geen terugloop in
bezoekersaantallen of concurrentie met evenementen uit omliggende dorpen of steden. De organisatoren geven
als voornaamste reden dat hun evenementen een hoog lokaal karakter hebben als wijk- of dorpsfeest. Zo gaf een
horecaondernemer aan dat hij/zij het evenement niet promootte “Omdat dat niet nodig is. Iedereen in de buurt
weet er al van”.

Enkele organisatoren spreken voornamelijk van toegenomen bezoekersaantallen of interesse van het publiek voor
hun evenementen. Voor geen van de beëindigde evenementen speelde het bezoekersaantal een rol.

Eén organisator van een groot evenement merkte op dat de bezoekersaantallen minder werden. Zij hebben het
evenement hierop aangepast. Dit heeft verder geen gevolgen gehad voor de continuïteit van het evenement of de
vereniging. Een duidelijke verklaring voor de daling had de organisator niet.

“Het publiek is laaiend enthousiast. We hebben genoeg bezoek. 
Op zaterdagavond komt er ook jeugd uit omringde gemeenten.”



Contact met de gemeente tijdens vergunningsaanvraag

Het merendeel van de organisatoren is gematigd positief over het contact met de gemeente. Ze ventileren echter
ook de nodige verbeterpunten met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Zo zouden ze graag meer
ondersteuning willen bij de vergunningsaanvraag. Twee organisatoren geven duidelijk aan dat het contact met de
gemeente de afgelopen jaren een stuk beter is geworden en dat de gemeente nu meer kennis van evenementen
heeft.

Vergunningsaanvraag

Zo vinden meerdere organisatoren dat de gemeente met twee maten meet. Het is volgens hen niet terecht of
onduidelijk waarom zij om (uiterlijk) 00:30 uur moeten sluiten, terwijl feesten van sportverenigingen langer
mogen doorgaan. Deze geïnterviewden hopen dat de gemeente meer maatwerk maakt van de evenementen en
niet alleen maar “Volgens strakke regels” werkt. Enkele organisatoren geven aan dat de afstemming tussen de
gemeente en andere partijen beter kan. Een organisator gaf aan dat de gemeente al groen licht had geven voor
de vergunning maar dat de politie later aangaf dat het toch anders moest. De boekingen voor het evenement had
de organisator toen al gedaan.

Kosten vergunningsaanvraag

Enkele organisatoren -van kleinere evenementen- geven aan dat de kosten voor de vergunning (€ 362,50) erg
hoog zijn: “Vroeger was het een paar tientjes, nu ben je een paar honderd euro kwijt”. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp maakt geen onderscheid tussen kleine en grote evenementen met betrekking tot de kosten van de
vergunning.



Veiligheidsplan

Alle organisatoren geven aan dat de veiligheidseisen en regels strenger geworden nageleefd, vermoedelijk door
enkele incidenten in het verleden. Enerzijds geven twee organisatoren aan dat ze achteraf blij zijn dat op dit
terrein een professionaliseringsslag is gemaakt: “Wij zijn nu ook content met de aanpassingen van het
evenement, de bezoekers hebben een veiliger gevoel.” Anderzijds ervaren met name organisatoren van grotere
evenementen een hoge regeldruk voor het veiligheidsplan. Zij vragen zich of dit wel echt nodig is: “Het
veiligheidsplan wordt al gauw zes of zeven keer gecontroleerd en besproken. Steeds weer moet het worden
aangepast. Het is een boekwerk van 3 centimeter geworden.” Een horecaondernemer geeft aan: “We staan al
jaren op dezelfde plek, toch moeten we ieder jaar iets veranderen.” Ook de bestuursleden van verenigingen geven
aan dat het veiligheidsplan hen (erg) veel tijd en moeite kost. Ze ervaren hierbij als professionals te worden
behandeld door de gemeente terwijl ze zichzelf juist als vrijwilliger zien.

Beveiliging

Meerdere organisatoren van kleine evenementen vinden de eisen voor beveiliging te hoog en niet aangepast aan
de doelgroep. Ze geven aan dat er veel sociale controle is in verband met het lokale karakter. Een
horecaondernemer geeft aan dat een hek om het evenemententerrein moest worden geplaatst, terwijl een
vergelijkbaar evenement dat niet hoefde. “Het gezellige ben je in één keer kwijt.” De organisatoren zien hier graag
meer maatwerk vanuit de gemeente, brandweer en politie. Ze hebben het gevoel dat er geen rekening wordt
gehouden met de doelgroep en dat een evenement makkelijk als risicovol wordt gezien.

“De gemeente wil zo weinig mogelijk risico lopen. Maar bepaalde incidenten voorkom je niet.”



Sluitingstijden

Op één horecaondernemer na geven alle deelnemers aan de sluitingstijden (erg) beperkend te vinden. Een
horecaondernemer stelt: “Het evenement begint pas te lopen om 21:00 uur. Om 23:00 uur moeten we stoppen.
Dan heb je maar twee uur om alles terug te verdienen.” Alle organisatoren van grote evenementen geven aan te
worstelen met de sluitingstijden: “Een beperking van de sluitingstijden zou dodelijk zijn voor ons.” Een derde
organisator geeft aan dat in Nootdorp de sluitingstijd 01:30 uur is, terwijl hun evenement in Pijnacker om 23:30
moet stoppen.

Desondanks geven de organisatoren aan begrip te hebben voor de sluitingstijden. Tegelijkertijd zien ze graag
duidelijke richtlijnen waarbij alle evenementen gelijk behandeld worden. Nu is er onder hen veel onduidelijkheid
over de diversiteit aan sluitingstijden in de gemeente, zoals ook blijkt uit de bovenstaande voorbeelden. De
geïnterviewden zien graag een verruiming van de sluitingstijden. Twee organisatoren geven aan dat om een zeer
kleine, vaste groep klagers de sluitingstijden beperkt zijn, terwijl “De overgrote meerderheid van het publiek het
wél leuk vindt of zelfs toejuicht.”

Door de beperkte openingstijden is het lastig om de gemaakte kosten terug te verdienen. Op enkele
evenementen na worden de kosten voornamelijk terugverdiend door barinkomsten in de avonduren. De
deelnemers geven aan dat ze vooral in de laatste uren van de avond het merendeel van de omzet draaien. Hierbij
leek geen verschil tussen organisatoren met of zonder winstoogmerk.

“Het verdienmodel, horeca, in combinatie met de eindtijd maakt het moeilijk.”



Veiligheidsaspecten

De kosten voor beveiliging en andere veiligheidsaspecten van de evenementen zijn in de afgelopen jaren
behoorlijk toegenomen volgens alle organisatoren. Vooral de organisatoren van kleine evenementen hebben last
van de toegenomen kosten: “Ik heb over de hele dag 150 bezoekers maar moet twee beveiligers hebben. Dat kost
800 Euro. Samen met EHBO en een toilet heb ik 1800 tot 2000 euro aan onnodige kosten. […] Er is nog nooit wat
gebeurd.”

De grote evenementen hebben minder last van de toegenomen kosten voor beveiliging. Zij hebben voornamelijk
hoge kosten door optredens en artiesten.

Subsidie worden amper benut

Het stimuleringsfonds en andere subsidies worden nauwelijks gebruikt voor het organiseren van evenementen.*
De meeste geïnterviewden hebben geen subsidieaanvraag gedaan uit het stimuleringsfonds of zijn zelfs niet
hoogte van het de mogelijkheid. Een bestuurslid van een lokale vereniging: “Later hoorde ik van een vriend dat
we in aanmerking kwamen voor een subsidie. Dat wisten we niet. Het zou fijn zijn als de gemeente dit had
aangegeven.” De betrokkene bij een cultureel platform geeft aan dat de eisen van het stimuleringsfonds voor
kleine verenigingen niet haalbaar zijn. “De gemeente moet inhoudelijke keuzes gaan maken: wat vind je nou
belangrijk? Cultuur kan op veel beleidsterreinen een verbindende factor zijn.”

“Er is een stimuleringsfonds beschikbaar, maar 
daar wordt maar weinig gebruik van gemaakt.”

*Hier vindt u informatie over het stimuleringsfonds

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/subsidie-stimuleringsfonds.htm


Samenwerking organisatie met gemeente

De organisatoren van verenigingen en kleine evenementen geven aan belang te hebben bij een betere
samenwerking met de gemeente. “De gemeente bood ons hulp aan, maar daar kwam helaas weinig van terecht.”
Verschillende organisatoren geven aan dat zij belang hebben bij een betere begeleiding vanuit de gemeente met
de vergunningsaanvraag en het veiligheidsplan. Een bestuurslid van een vereniging gaf aan dat hij/zij werd
behandeld als een professional “Terwijl ik ook maar gewoon vrijwilliger ben.“

Minder strak op regels

Verschillende deelnemers geven aan dat de gemeente evenementen zou kunnen stimuleren door minder strak de
regels op te leggen en verantwoordelijkheid te delen. Organisatoren ervaren een hoge regeldruk en vooral bij de
vrijwilligers zorgt dit voor minder motivatie om de evenementen te organiseren. Zij geven aan dat ze het gevoel
hebben dat de gemeente geen risico wil lopen en dat alle verantwoordelijkheid bij de organisatie wordt gelegd.

Afstemming tussen organisator, gemeente, politie en brandweer

De organisatoren geven aan dat de afstemming van het veiligheidsplan veel tijd en moeite kost. Zij geven aan dat
dit makkelijker zou kunnen als politie of brandweer bij het overleg met de gemeente aanwezig is. “Er komen
steeds nieuwe punten bij die we weer moeten veranderen,” is een veel gehoorde opmerking.



Conclusies en aanbevelingen



Interesse publiek geen invloed

Uit de interviews kan duidelijk geconcludeerd worden dat het verdwijnen van een aantal populaire evenementen
in Pijnacker-Nootdorp niet komt doordat het publiek minder interesse heeft in de evenementen.

Contact met gemeente

Organisatoren willen graag samenwerken met de gemeente en dat zij zich niet alleen als wetgever opstelt. Ze
geven aan graag meer ondersteuning bij de vergunningsaanvraag te krijgen. Ook vinden ze het wenselijk om een
direct aanspreekpunt te hebben binnen de gemeente.

Hoge regeldruk

De eisen voor het veiligheidsplan en de beveiliging tijdens evenementen worden als (te) hoog ervaren. Dit leidt
tot veel voorbereidend werk voor grote evenementen. Voornamelijk vrijwilligers en organisatoren van grote
evenementen hebben last van de regeldruk. Meer onderscheid maken tussen kleine en grote evenementen in de
vergunningsaanvraag kan de regeldruk verminderen, zoals aanbevolen door het ACTAL (11 april 2017). Voor een
organisatie was de hoge regeldruk de directe aanleiding om te stoppen.

“Wij zijn allemaal vrijwilligers. Dan moet je dit ernaast 
organiseren. De verplichtingen werden telkens zwaarder.” 



Kosten evenement en sluitingstijden

Door de strengere veiligheidseisen is het organiseren van de evenementen beduidend duurder geworden.
Tegelijkertijd is de tijd beperkt waarin deze kosten terugverdiend kunnen worden. Dit zijn voornamelijk de laatste
uren van het evenement. Meerdere evenementen zijn kleiner geworden of gestopt vanwege te hoge kosten. Een
verruiming van de openingstijden (eventueel op alternatieve locaties) kan organisatoren stimuleren om
evenementen te organiseren.

Stimuleringsfonds en subsidie

Het stimuleringsfonds wordt amper gebruikt en is niet goed bekend bij de organisatoren van evenementen.
Daarnaast zijn eisen niet haalbaar voor verschillende evenementen. De geïnterviewden vinden dat de gemeente
duidelijke beslissingen moet maken over de inzet van het stimuleringsfonds of het fonds op een andere manier
gaan inzetten om evenementen te ondersteunen.

“Een beperking van de sluitingstijden zou dodelijk zijn voor ons.”

“De gemeente moet inhoudelijke keuzes gaan maken: wat vind je nou 
belangrijk? Cultuur kan op veel beleidsterreinen een verbindende factor zijn.”
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