
 

 

Discussienotitie commissie Bedrijvigheid 

Verantwoord meer ruimte voor festivals  
 

Geachte commissieleden, 

 

Festivals hebben de afgelopen jaren een flinke opmars gemaakt, ook in de gemeente ’s-

Hertogenbosch. Wij richten ons in deze notitie op festivals waar een geluidsvergunning voor nodig is, 

omdat wij merken dat deze in aantal groeien en steeds populairder worden, wat ook een aantal 

uitdagingen met zich mee brengt.  

 

Een volle evenementenkalender  

Als gemeente kennen we het evenementenbeleid en jaarlijks een evenementenkalender. 

Evenementen zijn er in veel vormen in onze gemeente, waardoor de evenementenkalender bijna altijd 

vol zit. De afgelopen jaren merken wij dat festivals steeds vaker spontaan ontstaan en dan blijkt er 

geen mogelijkheid meer in de evenementenkalender voor een festival waar een geluidsvergunning 

voor nodig is. Hierdoor dreigen enthousiaste, veelal creatieve en jonge, Bosschenaren teleurgesteld te 

worden omdat er geen plek is voor hun initiatief. VVD, D66 en het CDA vinden dat festivals juist 

dynamiek toevoegen en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch voor inwoners en 

bezoekers. Tegelijkertijd begrijpen wij ook dat de diverse evenementen ook diverse doelgroepen 

bedienen en dat we willen behouden wat we hebben. Tussen behouden en vernieuwen zoeken we 

naar een balans.  

Daarom pleiten wij voor een paar vrije plekken in het tweede half jaar op de evenementenkalender 

(die aan het einde van een jaar wordt opgesteld). In mei of juni van het lopende jaar kunnen nieuwe 

initiatieven zich dan nog melden en in aanmerking komen voor één van die vrije plekken. Bij meerdere 

initiatieven kan er ook een ‘battle’ aan toegevoegd worden waarbij de initiatieven zich presenteren aan 

een jury. 

 

Aantal beschikbare festivallocaties 

Het beschikbare aantal plekken voor festivals op de evenementkalender hangt ook samen met de 

beschikbare locaties waar een aantal geluidsvergunningen per jaar aangevraagd kunnen worden. Wij 

constateren dat het voor de balans tussen wonen en evenementen in de binnenstad geen optie is om 

het aantal geluidsvergunningen voor de binnenstadlocaties te verhogen.  

 

Daarom willen wij dat er meer locaties aangewezen worden die geschikt zijn voor festivals met een 

geluidsvergunning. Dat kan om locaties rondom de binnenstad gaan, maar juist ook in andere delen 

van de gemeente. Wellicht draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van dorpen en wijken om in de buurt 

een populair festival te hebben. 

Duurzame festivals 

Wij vinden duurzaamheid belangrijk en wij verwachten van organisatoren van evenementen, en in dit 

geval specifiek festivals, dat ook zij extra aandacht besteden aan duurzaamheid. Ons voorstel is dat 



aandacht voor duurzaamheid – zoals zoveel mogelijk gebruik maken van schone energiebronnen, 

recyclebare producten en het zo klein mogelijk houden van de afvalberg – toetsingskaders worden 

voor festivals.  

 

Bovenstaande zijn een aantal uitdagingen die wij zien rondom festivals in onze gemeente. Dat brengt 

onze partijen tot de volgende vragen aan de commissie: 

• Deelt u onze mening dat festivals bijdragen aan de aantrekkelijkheid van ’s-Hertogenbosch 

voor jongeren?  

• Herkent u de uitdagingen zoals wij die beschreven hebben? 

Vragen mbt een volle evenementenkalender 

• Bent u het met ons eens dat er halverwege het jaar een mogelijkheid moet zijn om nieuwe 

initiatieven toe te voegen aan de evenementenkalender?  

• Hoe denkt u er over om een jury de weging te laten maken aan de hand van een ‘battle’ 

tussen nieuwe initiatieven?  

Vragen mbt aantal beschikbare festivallocaties 

• Vindt u ook dat er gekeken moet worden naar nieuwe locaties voor festivals om ’s-

Hertogenbosch om aantrekkelijk te houden voor jongeren? 

• Wat vindt u van het idee om voor bestaande festivals te bekijken of er een optimalere locatie 

is indien een nieuw initiatief op dezelfde locatie en datum een festival wil organiseren? 

Vragen mbt duurzame festivals 

• Deelt u onze stelling dat aanvragen voor festivals ook getoetst moeten worden aan 

duurzaamheidscriteria?  

• Waar denkt u aan bij het onderwerp ‘duurzaamheid’ in het kader van festivals? 

 

Namens de fracties, 

 

Eva Eigenhuijsen | Bossche VVD 

Daan Peters | D66 

Olaf Thelissen | CDA 

 


