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Betreft: duurzaamheid tijdens evenementen  
  
Geacht college,  
  
Bergen op Zoom is een echte evenementen stad. Voor inwoners van Bergen op Zoom en 
omstreken zorgen de vele succesvolle evenementen voor het bruisende en uitnodigende 
karakter van onze stad. Het is echter belangrijk om bij het vergeven van vergunningen en het 
opzetten van deze evenementen ook te denken aan de gevolgen voor het milieu. 
 
Duurzaamheid staat namelijk hoog op de politieke agenda, zo ook in Bergen op Zoom zoals 
in het Bestuursakkoord 2022-2026 is verwoord. D66 vindt het belangrijk om hier de daad bij 
het woord te voegen. Om maar een voorbeeld te noemen: te vaak worden plastic bekers 
tijdens evenementen niet gerecycled en belanden daarom tussen het restafval. Dit kan én 
moet beter. 
 
In andere Nederlandse gemeenten wordt een duurzaamheidsparagraaf als voorwaarde 
gesteld voor het verkrijgen van een evenementenvergunning en een evenementensubsidie. 
Op deze manier wordt door de gemeente en de organisatie van het evenement nagedacht 
over het organiseren van een duurzaam evenement. Het scheiden van afval, voornamelijk 
plastic, is hierbij een goede eerste stap. Eveneens zou gedacht kunnen worden aan 
statiegeldsystematiek.  
 
Als gemeente dienen we wat betreft duurzaamheid het goede voorbeeld te geven. Daarom is 
het wenselijk dat bij het verstrekken van evenementenvergunningen- en subsidies 
duurzaamheid altijd wordt meegenomen. Onderstaand een aantal vragen waarmee wij meer 
inzicht willen krijgen in het huidige beleid. Het is echter volgens ons meer van belang dat deze 
brief gezien wordt als een signaal voor actie met betrekking tot verduurzaming van 
evenementen in Bergen op Zoom.  
  
Vragen  
Voor onderstaande vragen ontvangen wij graag een antwoord conform art. 34 RO:  

1. Wordt duurzaamheid momenteel op enige manier meegenomen in de 
vergunningsprocedure van evenementen? 

2. Deelt het college de mening van D66 dat duurzaamheid ook bij evenementen 
hoog op de agenda dient te staan? Zo ja, op welke manieren kan gewaarborgd 
worden dat duurzaamheid bij de organisatie van evenementen wordt 
meegenomen? 

3. Is het een mogelijkheid dat bij het verstrekken van evenementenvergunningen 
eisen worden gesteld met betrekking tot duurzaamheid? Bijvoorbeeld het recyclen 
van plastic als minimumvoorwaarde?  

4. Is het college voornemens om de beleidsregels omtrent de vergunningsprocedure 
van evenementen aan te passen op het gebied van duurzaamheid?  
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