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Maastricht, 3 oktober 2022 

Geachte leden van het college en leden van de raad van de gemeente 
Maastricht. 

Naar wij veronderstellen, zal in het najaar de vigerende evenementennota 
herijkt worden en zal een nieuwe nota voor de jaren 2022 t/m 2026 aan de 
raad ter goedkeuring worden aangeboden. 

Ondergetekenden menen er goed aan te doen, mede op basis van de opgedane 
ervaringen in de afgelopen jaren, een aantal kwesties aan de orde te stellen. 

Tevens doen we voorstellen om de leefbaarheid en het woongenot van de 
omwonenden en binnenstadbewoners, bij op- en afbouw en tijdens 
evenementen, te garanderen en hinder en omzetverlies voor de (hotels, 
restaurants en cafés/ horeca) ondernemers, aan en in de directe omgeving van 
het Vrijthof, te voorkomen. 

1. Twee uitgangspunten zijn essentieel en bepalend voor het toestaan van 
evenementen op het Vrijthof, nl.:  
1. Bewaking pleinbeeld van beeldbepalend cultureel erfgoed van 

Maastricht: het Vrijthof. De karakteristiek van het Vrijthof is het open 
en spatieus karakter dat een totaalbeleving van het plein met de 
beeldbepalende randen mogelijk maakt. Concreet: hekwerken, met 
enclavevorming horen er (zeker als evenement “open” is) niet bij. 
Anders slacht men de kip met de gouden eieren!  

In deze attenderen wij op het door de raad geaccepteerde algemene         
voorwaarden voor het gebruik van pleinen (met name de eerste twee 
aandachtspunten). 

            In de beleidsnota van de gemeente m.b.t. het gebruik van pleinen staat letterlijk: 
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2. Terugdringen en voorkomen van overlast voor omwonenden, 
(horeca)ondernemers, culturele instellingen (theater, museum) en 
kerken. Aan de orde zijn dan primair geluidsoverlast, 
luchtverontreiniging en visuele overlast. 

Binnen het kader van deze twee uitgangspunten, doen wij de volgende 
concrete voorstellen: 

1. Wat betreft maximaal aantal dagen voor evenementen op het Vrijthof: 
 
a. Netto aantal dagen terugbrengt naar 50 op het Vrijthof, zoals ook 
geldt voor andere locaties in de stad. Meer spreiding over stad. Meer 
gebruik stadsweide en andere locaties, zoals Griend, Kesselskade en 
randen van de Maas. Reductie bruto dagen van momenteel ruim 145 
naar max. 100 dagen. Jaarlijks is bijna de helft van de weekends, het 
Vrijthof bezet door evenementen! De op- en afbouw hiervan door 
hoogwerkers, heftrucks, vrachtauto’s (op diesel) veroorzaakt dagenlang 
niet alleen veel overlast, maar zorgt ook voor veel 
stikstof/luchtverontreiniging, die , zoals bekend, schadelijk is voor de 
omgeving en de gezondheid van de omwonenden en bezoekers. 
b. De oneigenlijke en ontwijkende criteria van stads breed, minder dan 
helft van plein, niet meetellen tussendagen André Rieu, laten vervallen. 
Gebruik van een klein deel van het plein kan evenveel overlast geven als 
gebruik van het hele plein. Bovendien wordt, zeker als er hekwerken zijn 
geplaatst, het ruimtelijk beeld van het plein aangetast.  
Dan komt, in 2022, het netto- aantal dagen niet uit op 62, maar op 84! 
Uitgangspunten moeten zijn bij meetellen: de (geluids-)overlast, de 
luchtverontreiniging en de visuele aanblik (hekwerken, tenten, toiletten, 
vuilniscontainers, aggregaten etc.) die het spatieus karakter plein 
aantasten en het zicht op kerken, Hoofdwacht en randen ontnemen. Het 
bruto- aantal dagen (dus incl. op- en afbouw) bedraagt in 2022(schatting 
i.v.m. Magisch Maastricht) 145.  
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c. Evenementen die qua gedaante en invulling veranderen en daardoor 
niet meer passen bij het karakter van het cultureel erfgoed het Vrijthof, 
ook niet meer op plein laten plaats hebben. Voorbeeld: de 
(Servaas)kermis (vroeger op de markt): een nostalgische kermis die de 
gedaante heeft gekregen van een mobiel pretpark.  
 
Verder stellen wij voor: 
 D. Legesbelasting (mede) baseren op aantal bruto i.p.v. alleen het 
netto aantal dagen, ter (financiële) stimulering van inperking tarra dagen 
door de organisator. 
e. Boeteclausules in vergunning opnemen voor overschrijding vergunde 
dagen voor op- en afbouw. 
 

2. Wat betreft reductie overlast: 
a. Aantal te vergunnen decibel niet boven 85. 

Het Vrijthof is een publiek toegankelijke ruimte midden in de stad 
(het gaat dus niet om een weide in een niet bewoond gebied) met 
aan de randen panden die als een geluidskast het geluid binnen 
houden. Daarbij komt dat vrijwillig bezoek nog iets anders is dan de 
omwonenden gedurende lange periode onvrijwillig blootstellen aan 
te veel decibel met alle, uit tal van onderzoeken gebleken, schadelijke 
effecten. De gemeente als verantwoordelijke voor de bescherming 
van de (volks)gezondheid zou daarom en daarvoor een 
voorbeeldfunctie moeten vervullen, net zoals bij de 
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luchtverontreiniging. In deze verwijzen wij naar het besluit van de 
gemeente Amsterdam om in de bebouwde kom het aantal decibel bij 
festivals te maximeren op 85 decibel en grenzen te stellen aan 
bassen. In deze vragen wij ook aandacht voor ongestoorde nachtrust 
van omwonenden en hotelgasten. 

b. Ingrijpen bij overschrijding. Gemeente geeft echter vergunningen af 
ruim boven 85 decibel (o.a. Maas: 93, Preuvenemint: 95 decibel) op 
het Vrijthof. Handhaving constateert meer dan 100 decibel maar 
grijpt niet in en maakt de vergunning op dit punt tot een wassen 
neus. 

Bij ’t Preuvenemint: dat ten koste van het culinair genieten steeds meer 
een luidruchtig muziekfestival is geworden zijn zelfs waarden van 112 
decibel gemeten! 

Verder: er worden wel eisen gesteld aan beveiliging van goederen 
(middels hekwerken, beveiligingsdienst), maar niet v.w.b. (controle 
op) geluidsniveau. Naast direct ingrijpen, boete geven. 

c.  Controle op decibel te laten verzorgen door een onafhankelijk 
orgaan. Geen vergunning verstrekken als er niet gegarandeerd kan 
worden dat handhaving plaats heeft. Deze onafhankelijke organisatie 
moet permanent aanwezig zijn om eventuele geluidsoverlast te 
voorkomen en de bevoegdheid hebben om in te grijpen bij 
overschrijding van de norm, anders blijft het steeds “mosterd na de 
maaltijd”. 
 
Verder: de vele evenementen gaan gepaard met honderden wellicht 
duizenden, vervoersbewegingen t.b.v. inrichting en bevoorrading van 
evenement, van (zeer grote) vrachtwagens, busjes etc. die de 
binnenstad in en uit moeten en niet alleen zorgen voor 
verkeersdrukte maar veelal ook op diesel rijden en de lucht in de 
binnenstad ernstig vervuilen. 
 

3. Wat betreft voorlichting aan omwonenden 
 

Infobrief t.b.v. bewoners/ ondernemers aan en rond Vrijthof. 
Verzorging door organisator akkoord als daarin in ieder geval staat 
vermeld: vergunde aantal decibel, klachtentelnr. en e-mailadres, 
plattegrond, data, openingstijden en muziektijden van evenement, 
data op- en afbouw. 
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Tot slot vragen wij u, als gemeentelijke overheid, conform het gestelde in de 
vigerende Evenementennota, zich niet primair op te stellen als facilitator van 
een organisator van een evenement maar primair als een instantie die de 
belangen van omwonenden, (horeca)ondernemers en organisatoren met 
elkaar in evenwicht brengt. Tevens verzoeken wij u daarbij ook sociale 
overwegingen te betrekken: respectering beeldbepalend cultureel erfgoed, 
geen overlast, geen aantasting gezondheid: geluid, luchtvervuiling. 

Kunt u ons informeren over uw standpunt m.b.t. de voorstellen die wij in dit 
schrijven doen? 

 

VBB, Vrijthof BinnensteBuiten, 

VBM, Vrienden (Binnen)stad Maastricht 

Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht 

Omwonenden, ondernemers: 

Mevr. N. Canisius 

Mevr. D. Grul en Hr. A. Grul 

Mevr. M. Thelen en Hr. P. Nelissen 


