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Leiden, 11 maart 2022 

 

Aan Kees de Mooy,  

Voorzitter van de ‘Werkgroep locatieprofiel evenementen Garenmarktplein’  

Beleidsmedewerker stadseconomie & en cultuur 

Gemeente Leiden 

 

Betreft: commentaar op Concept-rapportage, versie 02, d.d. 2 maart ‘22 

 

Geachte heer De Mooy,  

Wij vinden de wijze van overleg over het nieuwe locatieprofiel voor evenementen op het 

Garenmarktplein onacceptabel. De e-mails van 2 maart jl. van uw collega Jeroen Ooms zijn een 

schoffering van de namens PAL-Leiden optredende onderhandelaars over dat profiel. Daarom 

overwegen we, afhankelijk van uw reactie, een officiële klacht daar hiertegen in te dienen.  

 

Wij zijn het niet eens met de constatering van de ons onbekende Jeroen Ooms dat ‘’er verder niets 

meer te bespreken valt’’. De in het overleg op 18 januari jl. gedane toezegging om toen voorliggende 

versie van het locatieprofiel te herformuleren is niet nagekomen. Zonder uitleg en argumentatie, is in 

de nieuwe concept-rapportage geen enkele van de door ons in het overleg van 18 januari jl. 

ingebrachte wijzigingen verwerkt  

We hechten er nog steeds aan dat onze inbreng wordt verwerkt of verantwoord wordt waarom dat 

niet is gebeurd. Daarom sturen we hem hierbij nogmaals toe en voegen er een toelichting aan toe.  

 

Zoals gezegd, vinden wij de gang van zaken onacceptabel. En wel om de volgende reden. 

Bij de besluitvorming van het college van B&W over de evenementen in ’21 en ’22 is op geen enkele 

manier rekening gehouden met de commentaren van de PAL (Zoals onze reacties op de concept-

evenementenkalenders voor ’21 en ’22 en het Puurfestival). We vinden dat geen toonbeeld van 

respect voor de inbreng van burgers. Een voorbehoud met verwijzing naar het lopende overleg zou 

daar wel blijk van hebben gegeven. 

 

De gemeente heeft zich de afgelopen tijd niet gehouden aan haar eigen regelgeving.  

• Ze hield zich bijv. niet aan het voor dit plein geldende protocol dat overleg voorschrijft met 

belanghebbenden over de voorgenomen evenementen en over de evaluatie daarvan. Dat was 

bijv. het geval bij de discussie over het zgn. Puurfestival, waarbij de termijnen voor inbreng van 

reacties niet in acht werden genomen. 

• Ook werd afgeweken van in de evenementennota gehanteerde telling van het aantal 

evenementendagen voor categorie-1 evenementen. De voorgenomen Nostalgische kermis op het 

Garenmarktplein (van 9 december ‘22 t/m 8 januari ’23), is in de vergunningverlening eerst 
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aangemerkt als één evenementen-dag en later als 20 dagen. Terwijl in de vastgestelde kalender 

’22 nog sprake was van 11 dagen. 

• Merkwaardig genoeg bleken de onversterkte El Cid-activiteiten op het plein niet als evenement 

te worden meegeteld in de evenementenkalender  

 

Hoewel het college van B&W de evenementkalender vaststelt op basis van slechts globale gegevens 

wordt dat besluit, ook bij gewijzigde omstandigheden, als onvermijdelijk standpunt gehanteerd. Dat 

deed zich bijv. voor bij de vergunningverlening voor het Puurfestival dat oorspronkelijk op de 

Lammermarkt zou plaatsvinden. 

 

Het overleg in de werkgroep is enkele keren uitgesteld omdat ambtelijk overleg met de wethouder 

noodzakelijk werd gevonden. Daardoor is de adviesfunctie van de werkgroep aangetast en wordt een 

transparante discussie met het bestuur vertroebeld. Overigens is ons het resultaat van het overleg 

met de wethouder niet meegedeeld. 

Bij nader inzien was het beter geweest als de werkgroep zou zijn voorgezeten door een krachtige 

onafhankelijk voorzitter. 

 

Dat de beoogde 3-October-vieringen stelselmatig buiten de evenementenkalender worden 

gehouden levert ons inziens geen bijdrage aan de transparantie van het collegebeleid. Wij zien niet in 

waarom die vieringen buiten de algemene discussie over het evenementenbeleid worden gehouden. 

De in de concept-rapportage opgevoerde reden daarvoor vinden wij niet houdbaar. Het is al 

jarenlang bekend welke ‘standaard 3 October-evenementen’ waar plaatsvinden. Zie het met de 

3October vereeniging afgesloten convenant van 6 april 2018 en zie de toelichting op onze 

tekstvoorstellen. 

 

Tot slot vinden wij het niet vertrouwenwekkend dat op geen enkele manier is gereageerd op onze 

waarschuwingen voor de kwetsbaarheid van het gazon op het plein en op onze pleidooien voor het 

herstel van de schade. Naar wij ambtelijk hebben vernomen zijn de graszoden aan het verzilten en is 

de laag van aarde en gras aan het verstikken waardoor het water niet weg kan vloeien naar het 

onderliggende waterreservoir. Het water kan ook niet wegvloeien doordat het gras door inklinken en 

onzorgvuldige afbraak van sommige evenementen hol in plaats van bol is komen te liggen.  

Onze pleidooien om dat in de toekomst te voorkomen door afspraken over het beheer op te nemen 

in het locatieprofiel zijn niet overgenomen. Waarom?  

 

We doen een dringend beroep op de gemeente om met de bovenstaande rekening te houden bij de 

eindredactie van het voorstel en wij willen het overleg daarover heropenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aart Martin de Jong 

Voorzitter PAL 

 

 

Bijlagen: 

1. Inbreng PAL voor het overleg van de werkgroep op 18 jan.’22 

2. Toelichting op de inbreng van PAL 


