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Afdoening Motie toegankelijkheid mensen met een beperking bij 
vergunningsplichtige evenementen 

  

 
Bij de bespreking in de Gemeenteraad van het voorstel van het college inzake Nota voor Hagenaars 
met een beperking ‘Sterk zijn Hagenaars met een beperking’(RIS 293265) op 8 september  2016  is, 
door de raadsleden de heren Grinwis, Kraft van Ermel, Balster, Kapteijns en Rogier en de dames 
Waanders en Teunissen, motieRIS293265/1  ingediend. Deze motie is door de gemeenteraad 
aangenomen. 
 
Constaterende dat: 

- evenementen voor meer dan 250 bezoekers vergunningsplichtig zijn; 
- in de huidige aanvraagprocedure voor een evenementvergunning geen aandacht wordt 

besteed aan de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een (lichamelijke) 
beperking. 

 
Overwegende dat: 

- tot de door het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap beoogde 
inclusieve samenleving ook de toegankelijkheid van evenementen behoort; 

- de vraag naar de toegankelijkheid voor mensen met een (lichamelijke) beperking eenvoudig 
kan worden opgenomen in de aanvraagprocedure inzake een evenementvergunning. 

 
Verzoekt het college: 

- de aandacht voor toegankelijkheid van vergunningplichtige evenementen voor mensen met 
een (lichamelijke) handicap te borgen door dit aspect op te nemen in de aanvraagprocedure 
inzake een evenementenvergunning; 

- tevens ervoor zorg te dragen dat organisatoren van evenementen in hun 
publiekscommunicatie aandacht geven aan de toegankelijkheid van hun evenement voor de 
desbetreffende doelgroep. 
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De motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van de motie.  
 
Jaarlijks vinden in Den Haag circa 1.000 evenementen plaats. Voor ruim de helft van deze activiteiten 
is een vergunning nodig. In het kader van de procedure ter verkrijging van een vergunning voor (grote) 
evenementen wordt er al aandacht gevraagd voor bezoekers met een (lichamelijke) handicap.  Dit leidt 
ertoe dat organisatoren van grote evenementen doorgaans een aantal voorzieningen op het 
evenemententerrein voor minder validen realiseren, waaronder een eigen entree en plaats op het 
evenemententerrein. Hiernaast is er uiteraard aandacht voor de adequate toegankelijkheid van deze 
eigen plaats en de  aanwezigheid van minder validen toiletten/sanitaire voorzieningen.  
 
Zoals uit het voorgaande blijkt, onderschrijven wij het belang van een goede  toegankelijkheid van 
Haagse evenementen voor mensen met een (lichamelijke) handicap.  Een ieder die een evenement 
wenst te bezoeken, moet hiertoe in staat worden gesteld. Het college voert de motie om dit aspect 
standaard op te nemen in de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning dan ook graag uit. 
Op dit moment wordt het aanvraagformulier voor evenementen doorontwikkeld. Vooruitlopende 
hierop wordt inmiddels de vraag gesteld of op het evenemententerrein voorzieningen zijn voor mensen 
met een (lichamelijke) handicap.  Als gevolg hiervan worden organisatoren aangezet om in het kader 
van de procedure informatie aan te leveren en na te denken over de toegankelijkheid van het 
evenement. Ook zullen wij de evenementenbranche verzoeken om, voor zover dit niet al gebeurt, op de 
eigen website te communiceren over de toegankelijkheid van het evenemententerrein voor bezoekers 
met een (lichamelijke) handicap. Ten slotte zullen wij in de evenementenvergunning als 
standaardvoorschrift opnemen, dat het evenemententerrein toegankelijk is voor mensen met een 
(lichamelijke) handicap.  
 
 Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
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