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Subsidie grootschalige publieksevenementen 2015  

 

Aan de voorzitter, 

 

Evenementen zijn voor Den Haag van groot belang. Den Haag wil zich als stad nationaal en internationaal 

onderscheiden met toonaangevende evenementen. Evenementen zorgen voor inkomsten en 

werkgelegenheid (horeca, detailhandel, et cetera), leveren een bijdrage aan de profilering van de stad en 

zorgen voor participatie van de inwoners. Evenementen kunnen juist op locaties zoals de Binnenstad en 

Scheveningen zorgen voor extra economische spin-off. De gemeente stimuleert de samenwerking met 

ondernemers en instellingen in de stad. Dit in de overtuiging dat door samenwerking meerwaarde gecreëerd 

kan worden, en kosten gereduceerd. De ambities en werkwijze van de gemeente zijn verwoord in de nota 

‘Evenementen in Den Haag’ (RIS180583) uit 2011. 

 

Onafhankelijk advies bij subsidieaanvragen 

Op woensdag 12 november 2014 heeft de onafhankelijke adviescommissie Evenementen 

(hierna: adviescommissie) voor de achtste keer een advies uitgebracht over 39 subsidieaanvragen voor 

grootschalige publieksevenementen die volgens planning in 2015 gaan plaatsvinden. De adviescommissie 

heeft zich in haar beoordeling van de subsidieaanvragen laten leiden door de subsidiecriteria die in de nota 

'Evenementen in Den Haag' zijn vastgesteld. De economische spin off van een evenement - in al zijn 

facetten - vormt het belangrijkste criterium. 

 

Financiële situatie evenementen 

De financiële situatie bij veel evenementen is door de aanhoudende economische crisis ook in 2015 nog 

zorgelijk. De inkomsten van organisatoren staan onder druk (minder sponsorinkomsten, minder inkomsten 

uit fondsen en minder opbrengsten uit horeca). De consument moet zorgvuldiger kiezen en dit heeft onder 

andere zijn weerslag op de bezoekersaantallen. Daarnaast zijn ook grote (internationale)evenementen - 

zoals in 2014 het WK voetbal tijdens Parkpop - van invloed op de bezoekersaantallen. Een lichtpuntje voor 

organisatoren is dat ook zij scherper kunnen onderhandelen bij hun leveranciers. De evenementen waarbij 

het totaalplaatje het beste klopt – de beste prijs/kwaliteitsverhouding en beleving voor de beoogde 

doelgroep – hebben de grootste kans om te overleven. 
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Subsidiecriteria 

Om voor een subsidie van de gemeente in aanmerking te kunnen komen, dient een organisator in de eerste 

plaats te voldoen aan de voorwaardelijke criteria (criteria 1 t/m 4). De commissie weegt de aanvragen 

vervolgens aan de hand van de economische criteria (criteria 5 t/m 8).  

 

Voorwaardelijke criteria: 

1. Professionele organisatie.  

2. Exploitatie op commerciële basis en relatie met gemeentelijke subsidies vanuit andere 

beleidsdoelen.  

3. Vergunningen op orde.  

4. Positieve evaluatie in voorgaande jaren (indien van toepassing).  

 

Economische criteria: 

5. Zorgt voor economische spin-off, trekt bezoekers naar de stad, vergroot de bestedingen van 

bezoekers in de stad. 

6. Evenement is actueel, toonaangevend, (inter)nationaal onderscheidend, duurzaam en trekken een 

zo gemêleerd mogelijk publiek. 

7. Evenement levert positieve (inter)nationale publiciteit op. 

8. Organisator zoekt samenwerking met ondernemers en instellingen in de stad. 

 

Aan de adviescommissie is gevraagd scherp te kiezen op basis van bovengenoemde criteria. 

 

Advies en besluit subsidie grootschalige publieksevenementen 

De adviescommissie heeft zoals gezegd in totaal 39 aanvragen ontvangen en behandeld met een 

beschikbaar budget van 2,2 miljoen euro.  Het totale bedrag van alle aanvragen bedroeg ruim 4 miljoen 

euro. De adviescommissie heeft vooraf als randvoorwaarde meegekregen dat een deel van het beschikbare 

budget in 2015  is gereserveerd voor evenementen waarvoor meerjarige financiële afspraken zijn gemaakt. 

Het gaat om: Parkpop, Life I Live, Tong Tong Fair, Vlaggetjesdag, City-Pier-City Den Haag en Aankomst 

Sinterklaas. In tabel 1worden de evenementen genoemd waarvoor meerjarige afspraken zijn gemaakt.  

 

Op basis van het advies van de onafhankelijke adviescommissie en met inachtneming van bovenstaande 

opmerkingen is door het college besloten tot de in tabel 1 opgenomen bijdragen. Het besluit gaat in totaal 

over 41 evenementen. 

  

Overzicht besteding budget grootschalige evenementen 2015 (tabel 1) 

 

Naam evenement Besluit Opmerking 

Parkpop 250.000  meerjarig 

Life I Live Festival 250.000  meerjarig 

TH PRO The Hague Pro Freestyle 100.000  reservering 

Bevrijdingsfestival Den Haag 75.000   

BEAUTIFUL AFRICA DAY 0   

Volvo Ocean Race Pitstop 217.500   

The Hague Milan 0   

North Sea Regatta 0   

THE HAGUE XTREME  75.000  reservering 

Den Haag Sculptuur 0   
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Festival Classique 100.000   

The Hague Hippique 0   

Strandrace 132.740   

Vredesloop Den Haag 0   

EMBASSY FESTIVAL 0   

Tong Tong Fair 100.000  meerjarig 

Jazz'in de gracht 2015 75.000  reservering 

Vuurwerk Festival Scheveningen 40.000  reservering 

Koningsdag 0   

10.000 STEPS SCHEVENINGEN 0   

Todaysart Festival 30.000  reservering 

Milan Festival Zuiderpark 0   

The Hague Kiteboard World Cup 25.000   

Vlaggetjesdag 60.000  meerjarig 

Sport1 Open 2015 50.000   

Festival van de Lach 25.000  reservering 

Anime 2015 0   

Den Haag Marathon Vrede's Marathon 0   

North Sea Beach Fashion Show 0   

de Betovering 25.000  reservering 

The Hague African Festival 0   

VISSCH 0   

Museumnacht 2015 0   

Bunkerdag 0   

Rewire Festival 2015 25.000   

Kurhausplein On Ice 0   

Beach Volleyball Circuit 0   

NK Beach Volleyball 0   

TREK 0   

Aankomst Sinterklaas 45.000  meerjarig 

City-Pier-City Den Haag 140.000  meerjarig 

PROMOTIEFONDS 150.000   

Thema-events 209.760   

 TOTAAL 2.200.000   
 
Toelichting: Indien in de kolom laatste kolom staat aangegeven dat het om een ‘reservering’ gaat, zal er met de organisator contact opgenomen 

worden voor aangepaste begroting en een bijgesteld plan. Indien in de betreffende kolom ‘meerjarig’ staat aangegeven is er eerder door het 

college besloten om een meerjarige financiële afspraak aan te gaan.  

 

Promotiefonds 

Bij de behandeling van de nota ‘Evenementen in Den Haag’ in 2011 verzocht de Haagse gemeenteraad 

(RIS 182123)  het college om ondersteuning voor de promotie van kleinschalige evenementen. Het college 

heeft invulling aan dit verzoek gegeven met de oprichting van een Promotiefonds (met middelen uit het 

budget voor grootschalige publieksevenementen). Vernieuwing en doorontwikkeling van evenementen 

vormen de belangrijkste criteria waarop aanvragen worden getoetst. Ook moet de economische spin-off 

door de aanvragers in beeld worden gebracht.  
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De adviescommissie verwijst in haar adviezen regelmatig naar dit fonds. Voor 2015 is vanuit het budget 

voor grootschalige publieksevenementen € 150.000,- gereserveerd voor het Promotiefonds voor 

kleinschalige publieksevenementen.   

 

Thema-events 

Met de adviescommissie constateert het college dat slechts beperkt nieuwe initiatieven zich aandienen die 

Den Haag in staat stellen zich met evenementen (internationaal) te onderscheiden. Terwijl deze ambitie wel 

is opgenomen in de evenementenvisie. In lijn met de  aanbeveling van de adviescommissie tot het 

oprichten van een fonds waaruit nieuwe evenementen en onverwachte initiatieven kunnen worden mogelijk 

gemaakt, en gezien de financiële ruimte in het budget voor grootschalige publieksevenementen, besluit het 

college om binnen het budget voor grootschalige evenementen eenmalig een bedrag van € 209.760,- te 

bestemmen voor (thema)events in 2015 die meerdaags verblijf en economische spin off genereren voor de 

stad. Bijvoorbeeld een evenement dat aansluit bij één van de thema’s van de Kanskaart Toerisme 

(RIS 266027) of dat past bij het karakter van Den Haag en het imago van Scheveningen. Het college nodigt 

de markt uit om met goede en ambitieuze plannen te komen. 

 

Actualisering evenementenvisie 

De nota 'Evenementen in Den Haag' (2011) vormt de basis voor het gemeentelijke evenementenbeleid en is 

leidend bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor grootschalige evenementen. Met ontwikkelingen in 

de laatste jaren zoals de versterkte gemeentelijke inzet op toerisme, de succesvolle acquisitie van 

internationale topsportevenementen en een meer ondernemende cultuursector liggen er kansen om de spin 

off van evenementen en festivals voor de stad te vergroten. Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen 

om eens in de twee jaar in te zetten op een groot evenementen dat een groot aantal (inter)nationale 

bezoekers trekt. Om kansen te verzilveren en ambities te realiseren wordt een nieuwe evenementenvisie 

voor Den Haag opgesteld. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2015 geagendeerd in het college.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de locosecretaris, de burgemeester, 

 

G.J. Boot J.J. van Aartsen 


