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Geachte commissie en burgemeester, 
 
Het rapport van CrisisLab concludeert dat: 

• De benadering van het Stedelijk Evenementenbureau vooral is om evenementen 
mogelijk te maken. Terwijl het voorkomen van onredelijke belasting op de omgeving 
en de stad ook hun taak is. 

 

Wij zien het terug bij de Polderheuvel  
• Met juridische hocus pocus wordt een onduidelijke formulering in het locatieprofiel 

al twee jaar gebruikt om dance-evenementen in strijd met het beleid toch toe te 
staan. 

• De bedoeling van het locatieprofiel is duidelijk: geen dance-evenementen met 
langdurig en continu muziek met een dance-achtig profiel.  

• En wij kregen gelijk, volgens het besluit op ons bezwaar zijn dance-evenementen niet 
toegestaan op de Polderheuvel vanwege de bescherming van het woon- en 
leefklimaat. 

• Het Stedelijk Evenementenbureau stelt in de voortgangsbrief voor om dance-
evenementen alsnog toe te staan op de Polderheuvel. Terwijl de discussie ook kan 
worden opgelost door de formulering in het locatieprofiel aan te passen. Wij doen 
een voorzet in ons manifest.  

 

Wij zien het terug bij N1 
• In de voortgangsbrief juicht het college het toe dat de woonwagenbewoners 

afgelopen jaar financiële compensatie overeen zijn gekomen. Hoezo juichen? Dat op 
deze manier onduldbare hinder in huis mogelijk wordt gemaakt is om te huilen. 

• In het collegebesluit staat dat N1 in 2019 ruimte biedt voor 6 evenementen (meer 
dan de standaard 3) en hiermee eenmalig een oplossing biedt voor de toegenomen 
schaarste aan locaties.  

• In de voortgangsbrief staat dat vanwege de impact voor de bewoners in 2020 het 
maximaal aantal dagen wordt teruggebracht van 6 naar 4. Maar deze sigaar uit eigen 
doos is nog steeds meer dan de standaard 3. 
 

Wij zien het terug bij Ruigoord  
• Hier staat het Stedelijk Evenementenbureau een verlengde eindtijd toe voor dance-

evenementen terwijl het beleid dit expliciet niet toestaat. Maar het Stedelijk 
Evenementenbureau geeft aan dat ze geen onevenredige belasting voor de omgeving 
verwachten. Terwijl een eenvoudige rekensom laat zien dat het slaapverstoring 
veroorzaakt.  

 

Het is allemaal te lezen in ons raadsadres en bijlagen 
Ik hoop dat u het vandaag meeneemt in uw bespreking. 
 
Frances de Waal namens GEEN N1 
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