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Titel

Evenementen in Wantijpark Dordrecht. Raad kan niet volstaan met regulering via APV en 
beleidsregel. Geen kortdurend en incidenteel gebruik. Het gaat hier om de beoordeling en de 
afweging of een bestemming die gedurende de planperiode evenementen op een bepaalde locatie 
toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Deze beoordeling en afweging is een andere dan 
die op grond waarvan, in een concreet geval, voor een evenement al dan niet vergunning op grond 
van de APV wordt verleend. Reguler...

Samenvatting

Het gaat hier om de beoordeling en de afweging of een bestemming die gedurende de planperiode 
evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Deze beoordeling
en afweging is een andere dan die op grond waarvan, in een concreet geval, voor een evenement al dan 
niet vergunning op grond van de APV wordt verleend. Regulering van evenementenvergunningen in de 
APV geschiedt immers met name vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde, en waarborgt 
niet de in het kader van een bestemmingsplan vereiste ruimtelijke aanvaarbaarheid.

Partijen

Uitspraak in het geding tussen:

appellanten,

en

de raad van de gemeente Dordrecht,

verweerder.

1. [appellant sub 1], wonend te Dordrecht,

2. [appellant sub 2] en anderen (hierna: [appellant sub 2] en anderen), allen wonend te Dordrecht,

Tekst

Overwegingen

1. Het plan voorziet in een actualisering van het planologische regime voor het gebied Reeland te Dordrecht.

(…)



2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te
wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De 
Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de
beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts
beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is 
voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Evenementen

10. [appellant sub 2] en anderen kunnen zich niet verenigen met het plan, voor zover dit meer en grotere
evenementen in het Wantijpark mogelijk maakt.

10.1. [appellant sub 2] en anderen betogen dat in artikel 8 van de planregels ten onrechte geen enkele 
beperking is gesteld aan omvang of duur van evenementen. De raad ziet het gebruik van het Wantijpark 
voor evenementen binnen de gestelde regels ten onrechte, zonder daar enig onderzoek naar te hebben 
gedaan, niet als aantasting van de natuur in het park. Voorts vindt, hoewel er een vaststaand beleid is voor 
het aantal evenementen in het park, dit beleid geen weerslag in het plan. Verder voeren [appellant sub 2] en 
anderen aan dat het Wantijpark deel uitmaakt van de EHS, maar uit het plan niet blijkt dat de regeling voor 
het Wantijpark voldoet aan de voorwaarden die artikel 5 van de Verordening Ruimte stelt aan het opnemen 
van bestemmingen binnen de EHS.

10.2. De raad stelt dat [appellant sub 2] en anderen het Wantijpark ten onrechte zien verworden tot een
evenementenpark, nu het bestemmingsplan slechts aansluit bij de bestaande situatie, waarin evenementen 
in het Wantijpark worden gehouden na daartoe op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: 
APV) te zijn vergund. In het bestemmingsplan is slechts bepaald dat het houden van een evenement niet 
wordt gezien als strijdig gebruik. Dit is gedaan om buiten twijfel te stellen dat het houden van een evenement 
in overeenstemming is met het plan. Hoewel kortdurende evenementen worden gezien als incidentele
afwijking en niet in strijd zijn met het plan, heeft de raad in de gebruiksregels bewust opgenomen dat het 
organiseren van evenementen is toegestaan, vanwege de evenementen die jaarlijks in het Wantijpark
plaatsvinden. Dit betreft sinds 1995 het Wantijfestival (later Wantijpop), dat een evenement is van 2 dagen 
per jaar, en sinds 2001 op 7 maandagavonden per jaar de zogeheten Wantijconcerten. Aangezien in
Dordrecht de toetsing primair is geregeld in de APV en de op 15 februari 2011 vastgestelde “Beleidsregel en 
nadere regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen”, acht de raad een toetsing in het kader 
van het bestemmingsplan onnodig en een ongewenste inzet van capaciteit.

10.3. Aan de gronden van het Wantijpark is de bestemming “Groen - Park” toegekend. 

10.4 Nu de jaarlijks te houden evenementen geen kortdurend en incidenteel gebruik betreffen, is de raad er 
op zichzelf terecht van uitgegaan dat deze evenementen alleen dan niet in strijd zijn met het plan, indien zij 
in de planregels worden toegestaan. De raad heeft echter ten onrechte, onder verwijzing naar de toetsing in 
het kader van de APV en de “Beleidsregel en nadere regels voor de organisatie en uitvoering van 
evenementen”, nagelaten te onderzoeken of in het plan nadere regels voor de evenementen moeten worden 
gesteld. Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 29 februari 2012, in zaak nr. 
201002029/1/T1/R2, ligt het op de weg van de planwetgever om omtrent, onder meer, het toegestane aantal
evenementen per jaar, de soorten en de maximale bezoekersaantallen voorschriften te stellen, voor zover 
dat uit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenemententerrein op een bepaalde locatie 
van belang is. Het gaat hier om de beoordeling en de afweging of een bestemming die gedurende de 
planperiode evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Deze 
beoordeling en afweging is een andere dan die op grond waarvan, in een concreet geval, voor een 
evenement al dan niet vergunning op grond van de APV wordt verleend. Regulering van 
evenementenvergunningen in de APV geschiedt immers met name vanuit het oogpunt van handhaving van 
de openbare orde, en waarborgt niet de in het kader van een bestemmingsplan vereiste ruimtelijke 
aanvaarbaarheid. Uit het voorgaande volgt dat de omstandigheid dat de APV en de “Beleidsregel en nadere 
regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen” van de gemeente Dordrecht mogelijkheden 
bieden om het houden van evenementen te reguleren, anders dan de raad stelt, geen reden kan zijn een 
planologische regeling van evenementen in het bestemmingsplan achterwege te laten. Het bestreden besluit 
is in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb. 

(…)

Ingevolge artikel 8, lid 8.3, aanhef en onder a, van de planregels is het toegestaan in het Wantijpark 
evenementen te houden.

Het betoog slaagt. Gelet hierop behoeft hetgeen [appellant sub 2] en anderen voor het overige ten aanzien 
van evenementen hebben aangevoerd geen bespreking.

(…)



Relativiteit

14. Voor zover in deze uitspraak is geoordeeld dat een beroepsgrond faalt en niet uitdrukkelijk op de
toepasselijkheid van artikel 8:69a van de Awb is ingegaan, heeft de Afdeling zich niet uitgesproken over de 
vraag of dat artikel van toepassing is.

Beslissing

(…)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Dordrecht van 26 november 2013, kenmerk 
1076736, tot vaststelling van het bestemmingsplan “Reeland”, voor zover de aanduiding “bouwvlak” 
voor de gronden van het Plan Tij die grenzen aan de zuidelijke oever van de Vlij zich niet uitstrekt tot de 
aan de oever van de Vlij gelegen grenzen van de vlakken met de bestemming “Wonen”, alsmede wat 
betreft de artikelen 8, lid 8.3, onder a, en 12, lid 12.3, van de planregels; 

III. draagt de raad van de gemeente Dordrecht op om binnen 26 weken na de verzending van deze 
uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit op de 
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken; 

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Dordrecht tot vergoeding van bij [appellant sub 1] in verband met 
de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 980,00 (zegge: 
negenhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand;
veroordeelt de raad van de gemeente Dordrecht tot vergoeding van bij [appellant sub 2] en anderen in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.043,00 
(zegge: duizenddrieënveertig euro), waarvan € 980,00 is toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend 
werkt ten opzichte van de anderen; 

V. gelast dat de raad van de gemeente Dordrecht aan appellanten het door hen voor de behandeling van 
de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 160,00 (zegge: honderdzestig euro) voor [appellant 
sub 1] en € 160,00 (zegge: honderdzestig euro) voor [appellant sub 2] en anderen vergoedt, met dien 
verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Noot

Noot

1. Ondanks een gestage stroom jurisprudentie over de regulering van evenementen, blijft de regulering
hiervan lastige materie voor veel gemeenten. Zo ook voor de gemeente Dordrecht, die bij de herziening van 
het bestemmingsplan voor (onder meer) het Wantijpark slechts wilde aansluiten bij de bestaande situatie. 
Die houdt in dat in het park, met een bestemming ‘Groen-Park’, enerzijds incidentele en kortdurende 
evenementen worden georganiseerd en anderzijds enkele periodieke evenementen. Zo is er sinds 1995 het 
jaarlijks terugkerende Wantijfestival (thans Wantijpop), dat twee dagen duurt, en op zeven maandagen per 
jaar worden de zogeheten Wantijconcerten gehouden (r.o. 10.2). 

2. Kennelijk was er in het voorheen geldende plan geen regeling voor evenementen in het park opgenomen 
en werden evenementen uitsluitend gereguleerd via de evenementenregeling uit de APV en een 
beleidsregel. Evenementen werden, zo begrijp ik, in het kader van de handhaving van het bestemmingsplan
beschouwd als van het plan afwijkend kortdurend en incidenteel gebruik, dat geen strijd met het 
bestemmingsplan opleverde. Vermoedelijk heeft de gemeente (met juistheid, zie ABRvS 15 oktober 2014, 
BR 2015/4 , m.nt. C.N.J. Kortmann) aangevoeld dat het jaarlijks terugkerende Wantijfestival en de 
periodieke Wantijconcerten niet als kortdurend en incidenteel afwijkend gebruik kunnen worden aangemerkt, 
want het nieuwe bestemmingsplan bepaalt expliciet dat in het park evenementen zijn toegelaten (r.o. 10.3). 
Dit, om buiten twijfel te stellen dat het houden van een evenement in overeenstemming is met het plan (r.o. 
10.2).

3. Alle goede bedoelingen ten spijt vindt deze verduidelijking geen genade in de ogen van de Afdeling. 
Wordt het houden van evenementen positief bestemd, dan dient het bestemmingsplan grenzen te stellen 
aan het toegestane aantal evenementen per jaar, de soorten evenementen en de maximale 
bezoekersaantallen (r.o. 10.4). Dit is niet nieuw. Scheltens-Fokke wees er in haar annotatie onder ABRvS 16
februari 2011 ( TBR 2011/99) al op, dat waar vroeger nog wel getwijfeld werd aan de ruimtelijke relevantie 
van dit soort voorschriften, de Afdeling die twijfel al vrij snel wegnam en vervolgens een stap verder ging 
door te oordelen dat dergelijke voorschriften onder omstandigheden zelfs geboden zijn in het licht van de 
rechtszekerheid van omwonenden en de motivering van de aanvaardbaarheid van de locatie (uit een 
oogpunt van woon- en leefklimaat, zo valt daaraan toe te voegen). Soms behoeven ook specifieke 
milieuaspecten, zoals geluids- en lichtemissies en –immissies, regeling, indien dat uit een oogpunt van 



ruimtelijke aanvaardbaarheid van belang is. Ik verwijs kortheidshalve naar de instructieve noten van
Haakmeester onder ABRvS 26 november 2014, JM 2015/28 en Van Oosten onder ABRvS 18 juli 2012, 
MenR 2013/88 . 

4. De Raad had nog aangevoerd dat de aanvaardbaarheid van evenementen in het park voldoende was
gewaarborgd via de APV en de beleidsregel voor evenementen. Maar ook dat verweer houdt geen stand: 

5. Een zeer instructief college biedt de uitspraak van 29 februari 2012 ( AB 2012/100 , m.nt. Nijmeijer) inzake 
het bestemmingsplan Ellerveld:

6. Een interessante vraag is ten slotte hoe deze tamelijk strikte benadering van de Afdeling zich verhoudt tot 
de wettelijke bevoegdheid om evenementen krachtens een reguliere omgevingsvergunning toe te laten. 
Daarover schreef ik al wat uitgebreider in mijn noot onder ABRvS 15 oktober 2014, BR 2015/4 , zodat ik hier 
volsta met een korte samenvatting. Tot 1 november 2014 kon ontheffing (vóór 1 oktober 2010) 

“Regulering van evenementenvergunningen in de APV geschiedt immers met name vanuit het 
oogpunt van handhaving van de openbare orde, en waarborgt niet de in het kader van een 
bestemmingsplan vereiste ruimtelijke aanvaarbaarheid.” (r.o. 10.4).

Eerdere jurisprudentie laat zien dat de Afdeling regulering van evenementen via de autonome 
verordeningsbevoegdheid van gemeenten (Gemeentewet, APV) of via bijzondere wetgeving (Wet 
milieubeheer) niet accepteert als vervanging voor een regeling in het bestemmingsplan. Dat het mogelijk is 
om via de APV of de Wet milieubeheer overlast gevende aspecten van het evenement adequaat te 
reguleren maakt dat niet anders. Zo overwoog de Afdeling op 5 december 2012 ( TBR 2013/70, m.nt. De 
Vries): “De omstandigheid dat de APV de mogelijkheid biedt om geluidvoorschriften te verbinden aan een
evenementenvergunning leidt niet tot een ander oordeel, omdat die niet zijn bedoeld om een goede 
ruimtelijke ordening te waarborgen.”

“2.14 (…) Uit de uitspraken van de Afdeling van 5 januari 2011 in zaak nr. 200904136/1/R3 ( M en R
2011/61 , red.), van 16 februari 2011 in zaak nr. 200903724/1/R3 en van 13 juli 2011 in zaak nr. 
201008514/1/M3 ( M en R 2011/189 , red.) volgt dat met betrekking tot een evenemententerrein het 
op de weg van de planwetgever ligt om onder meer ten aanzien van het aantal evenementen per 
jaar, het soort evenementen en de maximale bezoekersaantallen voorschriften te stellen, indien dat 
uit een oogpunt van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenemententerrein op een bepaalde 
locatie van belang is. Dat in onderhavig geval de gronden uitsluitend als evenemententerrein zijn 
bestemd en volgens de raad dit terrein een ‘inrichting’ wordt als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer, betekent niet dat genoemde regels in een bestemmingsplan niet nodig zijn. Daartoe 
overweegt de Afdeling als volgt. 

Anders dan bij de toepassing van de Wet milieubeheer (thans: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; hierna: Wabo) is bij de vaststelling van een bestemmingsplan een beoordeling 
nodig op basis van de maximale mogelijkheden die het plan biedt. Dit is onder meer van betekenis
voor wat betreft het aantal, de aard en de omvang van de evenementen. Zonder een beperking in de 
planregels wat betreft het aantal, de aard en de omvang van de evenementen is een dergelijke
beoordeling van de maximale planologische mogelijkheden niet goed denkbaar. In dit verband acht 
de Afdeling van belang dat niet alle gevolgen die ruimtelijk relevant zijn, in de beoordeling van een
aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van 
de Wabo kunnen worden betrokken. Zo kunnen de gevolgen van het houden van evenementen voor 
de belasting van de aan- en afvoerwegen wel in de ruimtelijke afweging, maar niet in de beoordeling 
van de aanvraag voor de omgevingsvergunning betrokken worden. Bij die afweging zijn het aantal 
evenementen per jaar, het aantal bezoekers en de in dat kader te verwachten verkeersstromen niet 
zonder betekenis.

Voor zover de raad verwijst naar artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 van de 
gemeente Dronten (hierna: de APV), waarin een vergunningplicht voor evenementen is opgenomen, 
overweegt de Afdeling dat uit de drie hiervoor aangehaalde uitspraken volgt dat een 
evenementenvergunning ingevolge de APV met name is ingegeven vanuit het oogpunt van 
handhaving van de openbare orde en geen toetsingskader vormt voor de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid van een evenement of een evenemententerrein. De omstandigheid dat artikel
2.25 van de APV de mogelijkheid biedt om geluidvoorschriften te verbinden aan een 
evenementenvergunning leidt niet tot een ander oordeel, omdat die evenmin zijn bedoeld om een 
goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Dat evenementen mede worden gereguleerd door de APV 
kan derhalve geen reden zijn om een nadere regeling ten aanzien van evenementen in de planregels 
achterwege te laten.”

De essentie van deze uitspraak is, dat regulering via het milieuspoor of het openbare-ordespoor niet 
volstaat, omdat in die sporen niet alle ruimtelijk relevante aspecten van een evenement gereguleerd
kunnen worden.
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Voetnoten

copyright Kluwer

respectievelijk omgevingsvergunning (na 1 oktober 2010) worden verleend voor het gebruik van gronden of 
bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten 
hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het 
evenement hieronder begrepen. In deze wettelijke bevoegdheidsgrondslag lagen wel enkele beperkingen 
besloten, namelijk aan het aantal evenementen per jaar en de maximale duur van het evenement, maar over 
de aard van het evenement en de bezoekersaantallen was niets bepaald. Sinds 1 november 2014 zijn de
wettelijke grenzen aan de verlening van een omgevingsvergunning voor evenementen helemaal vervallen, 
nu deze volgens de wetgever vallen onder de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning voor maximaal 10 
jaar van het bestemmingsplan af te wijken voor bouw- of gebruiksactiviteiten, ongeacht aard of omvang van 
de afwijking van het plan. Aangenomen moet worden dat deze bevoegdheid de mogelijkheid insluit om in 
één keer een vergunning te verlenen voor periodiek terugkerende evenementen. Hoe moet in dit geval de
aanvaardbaarheid van de locatie voor de vergunde evenementen worden gemotiveerd? Ik zie hier twee 
mogelijkheden.

7. De eerste is dat van de aanvrager wordt verlangd dat hij de te vergunnen evenementen dusdanig 
gedetailleerd omschrijft, dat uit de aanvraag de aanvaardbaarheid van de evenementen op de betreffende 
locatie kan worden afgeleid (vlg. art. 4.4 lid 1Bor). Het is dan dus aan de aanvrager om het aantal 
evenementen per jaar, de soorten evenementen en de maximale bezoekersaantallen in de aanvraag op te 
nemen. Het organiseren van evenementen die niet aan deze criteria voldoen, levert dan strijd op met het 
verbod van art. 2.1 lid 1 Wabo (want volgens de MvT, p. 92-93, valt het handelen in afwijking van een 
vergunning ook onder dit verbod). Dit lijkt mij de meest koninklijke weg. Een alternatief is dat aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op het waarborgen van (onder meer) een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Afwijking van deze voorschriften schendt het verbod van art. 2.3 Wabo.
Zolang bij het stellen van dergelijke voorschriften wordt gebleven binnen de grenzen van art. 2.22 lid 2 
Wabo, kan dat ook een passende oplossing zijn. 

8. Tot slot vestig ik de aandacht op r.o. 14, een overweging die men de laatste tijd regelmatig tegenkomt. De
Afdeling wil hiermee a contrario redeneringen voorkomen: uit het feit dat een beroepsgrond om inhoudelijke 
redenen wordt afgewezen mag niet worden afgeleid dat die beroepsgrond de zeef van het 
relativiteitsvereiste van art. 8:69a Awb is gepasseerd. De Afdeling is dan gewoonweg niet toegekomen aan 
toepassing van dit wetsartikel.

C.N.J. Kortmann

[1.] Advocaat bij Stibbe, tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht




