
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: GroenLinks  

Naam: Judo Bakker 

Onderwerp: Evenementen en milieuvoorwaarden. 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Er wordt binnen de gemeente gewerkt aan het verder uitwerken van diverse 

beleidsterreinen waaronder evenementenbeleid, milieubeleid en subsidiebeleid. 

 

Voor verschillende evenementen zal een vergunning moeten worden afgegeven en 

worden voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld veiligheid (inzet EHBO, 

verkeersbegeleiders etc.).  

Tevens wordt voor diverse evenementen direct of indirect (bv via STEP) subsidie 

beschikbaar gesteld 

Tot nu toe werden aan de evenementen geen voorwaarden opgenomen voor het 

beperken van gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2 en andere mogelijk 

milieubelastende activiteiten, bv ballonwedstrijd welke bijdraagt aan wereldwijde 

plasticvervuiling. 

 

Bij diverse evenementen vindt een groot energieverbruik met daaraan gekoppelde CO2 

uitstoot plaats. (bv. autocross; combinerace, maar ook dorpenloop van AVNOP vele 

tientallen/honderden auto’s die tussen de dorpen rijden; aantrekken van bezoekers van 

grote afstand van de gemeente)  

In het kader van de gemeentelijke doelstelling tot het bewustmaking van de 

milieuproblematiek en het terugdringen van energiegebruik en CO2 uitstoot lijkt het ons 

wenselijk ook de organisaties van evenementen aan te spreken op hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in deze. 

 

Gelet op de mogelijkheden van samenhang en integratie van de verschillende hiervoor 

genoemde beleidsvelden hebben wij de volgende  

 

Vragen: 

1. Bent u van mening dat het zinvol is dat de organisaties van evenementen inzicht 

verwerven van het fossiele energieverbruik en andere milieubelastende 

activiteiten in relatie tot hun evenement.  

 

Antwoord: 

Bij evenementen wordt nu vooral gelet op geluidoverlast en het herstellen van 

de openbare ruimte nadat het evenement heeft plaatsgevonden. 

 

2. bent u van mening dat dit inzicht tevens zou moeten leiden tot structurele 

verminderingen van het fossiele energieverbruik en andere milieubelastende 

activiteiten. 

 

Antwoord: 

Een professionele organisatie is gebaat bij zo laag mogelijke kosten 

(kostentechnisch aspect/ko sten/baten verhaal). Dus ook energiekosten. Als 

blijkt dat dit voor de organisator een (te) grote kostenpost is, dan is hij er bij 

gebaat hier structurele oplossingen voor te vinden. 

 

 



3. bent u van mening dat energieverbruik en of maatregelen om het –verbruik te 

verminderen en/of te minimaliseren en beperken van milieuschadelijke activiteiten 

onderdeel kan of moet uitmaken van de vergunningverlening.  

 

Antwoord: 

Nee, dit is een verantwoordelijkheid van de organisatie. De gemeente 

attendeert de organisatie op mogelijke alternatieven.  

 

 

4. bent u van mening dat energieverbruik en of maatregelen om het energieverbruik 

en milieuschadelijke activiteiten te verminderen en/of te minimaliseren onderdeel 

kan of moet uitmaken van de subsidieverlening. 

 

Antwoord: 

Ten aanzien van milieuschadelijke activiteiten vindt dit nu al plaats. 

Zo wordt aan de dorpen een waarderingssubsidie verstrekt als er bij de 

jaarwisseling geen schade ontstaat.  

Voor energieverbruik niet.  

 

 

5. zullen in de op te stellen beleidsnota’s en uitwerkingsverordeningen met 

betrekking tot vergunningverlening voor evenementen en subsidieverstrekking 

voorwaarden worden opgenomen voor “energie- en milieubeleid “?  

 

Antwoord: 

Op dit moment bestaan hier nog geen voornemens voor. 

 


