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Geachte heer Klijn,

Hartelijk dank voor het door de Brede Raad 010 opgestelde advies over de toegankelijkheid
van festivals en evenementen in Rotterdam, zoals gevraagd door wethouder De Langen. In
het Beleidskader Evenementen 2019 en in de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2021-2024
'Stad in transitie, cultuur in verandering' is uiteengezet dat de gemeente het belangrijk vindt
dat Rotterdamse evenementen samen een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod bieden voor álle
Rotterdammers, dus ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Met deze brief
reageer ik inhoudelijk op uw advies en informeer ik u over het proces om te komen tot
beter/meer toegankelijke evenementen.
De door u aangereikte aandachtspunten vormen de basis voor een nog op te stellen
informatieproduct over toegankelijkheid van evenementen. Dit zal hierna worden verstrekt aan
organisatoren van evenementen. Een onderdeel van het informatieproduct wordt een checklist
die organisatoren overzichtelijke handvatten biedt om de toegankelijkheid van een door hen
georganiseerd evenement te controleren en (eventueel) te verbeteren.
Voorts is het de ambitie van het college van B&W om de informatievoorziening over de
toegankelijkheid van evenementen te verbeteren. Hiertoe wordt op dit moment onderzoek
uitgevoerd naar de informatietoegankelijkheidvoorziening op websites van grotere
evenementen (categorie B en C). Het college zet allereerst in op bewustwording bij
organisatoren en het geven van praktische adviezen. Door het nemen van de voornoemde
maatregelen en het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten hoopt het college de
toegankelijkheid van evenementen en de informatievoorziening hierover te bevorderen.
Om organisatoren de kans te bieden zelfstandig een omslag te maken en de toegankelijkheid
van evenementen te verbeteren, ziet het college vooralsnog af van het inzetten van een
indringender middel, zoals het stellen van additionele harde voorwaarden bij het verstrekken
van vergunningen. Wel is bij B/C evenementen een MIVA-toilet verplicht aanwezig nabij de

