
Amendement 2021 - 32

Amendement Evenementenbeleid

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld om in de nota evenementenbeleid:

2.6. Duurzaamheid 

We moeten met zijn allen ons steentje bijdragen aan duurzaamheid. Dat geldt ook bij het 

organiseren van evenementen. Ook evenementen moeten worden aangesproken op wat zij 

kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming. Denk hierbij aan bewust gebruik van energie, het 

beperken en gescheiden inzamelen van afval, hergebruik van materialen en het voorkomen van 

voedselverspilling. Maar ook aan het terughoudend omgaan met plastic. Plastic wegwerpbekers 

worden na gebruik weggegooid. Dit moet dusdanig gebeuren dat na inzameling van het afval het 

plastic weer als grondstof kan worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken 

van duurzame evenementenbekers die hergebruikt kunnen worden. Wij dagen onze organisatoren 

uit om bij het organiseren van evenementen bij te dragen aan verdere verduurzaming en 

faciliteren daarbij waar wij kunnen.

te wijzigen in:

2.6. Duurzaamheid 

We moeten met zijn allen ons steentje bijdragen aan duurzaamheid. Dat geldt ook bij het 

organiseren van evenementen. Wij dagen organisatoren van evenementen uit om bij het 

organiseren van evenementen bij te dragen aan verdere verduurzaming en faciliteren daarbij waar 

wij kunnen. Dit doen wij onder andere door duurzame maatregelen onder de aandacht te brengen. 

Denk hierbij aan bewust gebruik van energie, het beperken en gescheiden inzamelen van afval, 

hergebruik van materialen en het voorkomen van voedselverspilling. Maar ook door tijdens 

evenementen zo min mogelijk wegwerp plastic te gebruiken, door bijvoorbeeld gebruik te maken 

van duurzame evenementenbekers die hergebruikt kunnen worden. Van de zijde van organisator 

verwachten wij dat hij vooraf aangeeft wat hij bij het evenement reëel kan bijdrage aan een 

verdere verduurzaming. Bij de aanvraag voor subsidie dient hij daar inzicht in te geven.”

2. Aanleiding



Het voorstel tot vaststellen van de Nota evenementenbeleid 2020

3. Aspecten

Ridderkerk heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en verminderen van afval. 

Duurzaamheid en afvalbeleid dienen een integraal onderdeel te zijn van de aanvraag voor een 

evenement. Wanneer de gemeente financieel bijdraagt aan een evenement mag de gemeente 

ook verwachten dat de organisator handelt in lijn van de duurzaamheids- en afval ambities van de 

gemeente.  

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van het amendement wordt de tekst in de nota aangepast. Bij de aanvraag voor 

subsidie dient organisator inzicht te geven in wat hij bij het evenement reëel kan bijdrage aan een 

verdere verduurzaming. De criteria voor evenementensubsidie dienen hierop te worden 

aangevuld.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

N.v.t

De raadsleden, 

Björn Ros, GroenLinks  Arianne Ripmeester, PvdA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 173872

Behandeld in de raadsvergadering van 21 januari 2021

Samenvatting

De raad wordt in het kader van de duurzaamheid voorgesteld in de Nota evenementenbeleid op te 

nemen dat organisatoren aangeven dat is nagegaan wat hij bij het evenement reëel kan bijdragen 

aan een verdere verduurzaming.

Uitslag stemming

Het amendement is verworpen.

Stemverhouding

Tegen: 18 (Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk, SGP, Bo1, VVD, Leefbaar Ridderkerk)

Voor: 10 (GroenLinks, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie)
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