Titel
'Tabé rosé!' - Regelgeving bij middelgrote en kleinere evenementen

Looptijd
Maart 2011 – oktober 2011

Presentatie
27 oktober 2011 aan wethouder Louwes tijdens de Ontregelconferentie.

Aanleiding
Het BurgerPanelRotterdam constateerde eind 2010 dat de gemeente steeds strengere eisen
was gaan stellen aan kleinschalige en middelgrote evenementen. Levende of versterkte
muziek was niet toegestaan, of onder strenge voorwaarde. Alcoholgebruik werd eigenlijk
overal verboden.

Behalve als de organisatoren een hek om het feestterrein zouden zetten (‘rosé achter zwart
plastic’).
Bijna elk voornemen tot een feestje of wedstrijd moest door een zes weken durende
ambtelijke molen van vergunningen, waarborgen en restricties.

Het BurgerPanelRotterdam besloot het regelgeving beleid bij kleinschalige en middelgrote
evenementen te onderzoeken. Met als uitgangspunt veiligheid versus gezelligheid.

Aanpak
De productiegroep is de regelgeving gaan bestuderen op gemeentelijk en deelgemeentelijk
niveau. Er zijn gesprekken gevoerd met Opzoomeraars en andere vrijwilligersgroepen.
Inmiddels versoepelde de gemeente het beleid. De strenge regelgeving werd onderwerp in
de pers. In de Raad was al een motie aangenomen waarin gevraagd
werd ontregelconferenties te organiseren. SoZaWe heeft InZ gevraagd deze te organiseren.

De werkwijze van deze productie heeft dus niet bestaan uit grootschalig onderzoek met veel
kritische conclusies, maar uit het volgen van de ontwikkelingen met toevoeging van
suggesties uit de praktijk.
De aanpak was drieledig:




Feitenonderzoek (Beleid, regelgeving in Rotterdam en de Wetgeving)
Ervaring en belevingsonderzoek
Documentatieonderzoek van voorbeelden.

De productiegroep heeft geworsteld met de vraag hoe hun bevindingen te presenteren.
Zeker ook vanwege de vele voorbeelden van hoe dingen fout kunnen gaan of hoe dat juist

valt te voorkomen, is besloten dit om te zetten in een soort theaterstuk. Hierin werden de
situaties nagespeeld, die gefilmd zijn.
Hiermee beoogt het BurgerPanelRotterdam de dagelijkse praktijk van de laatste twee jaar
omtrent de regelgeving en de interpretatie ervan zichtbaar te maken.
De dvd, die hiervan gemaakt is, heeft een rol gespeeld tijdens de gesprekken die InZ voerde
met de vrijwilligersorganisaties in de Ontregelbijeenkomsten.
Tijdens de grote Ontregelconferentie op 27 oktober 2011, georganiseerd door InZ,
presenteerde het BurgerPanelRotterdam de eigen rapportage met film en tekst: Tabé Rosé!

Conclusies

Het BurgerPanelRotterdam formuleert drie conclusies:
1. De burger kan zelf nadenken wat wel en niet wenselijk is. Bovendien bestaat er een
afdoende APV.
2. De aanscherping van het vergunning-beleid heeft onevenredige en overbodige
drempels opgeworpen voor groepen bewoners die een kleinere bijeenkomst willen
organiseren in hun straat of buurt/park. De regelgeving is ook ontoegankelijk en
onbegrijpelijk.
3. ‘Reactie op maat’ door toezichthouders kan bijdragen aan een ordelijk verloop.

Uit de reactie van B&W
‘Zoals u zelf ook al constateert in uw onderzoek is in de afgelopen periode meer ruimte
gegeven aan initiatiefnemers voor het organiseren van kleinschalige evenementen. Zo is in
het voorjaar van 2011 de vergunningverlening voor de zeer kleinschalige evenementen
versoepeld. De huidige informatievoorziening wordt op dit moment geëvalueerd en uw
advies wordt hierin betrokken.‘

