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Winterland en het Maastrichtse evenementenbeleid 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In 2008 heeft de gemeente Maastricht nieuw evenementenbeleid vastgesteld. De gemeente wil met dit 

beleid meer regie op de vernieuwing en de kwaliteit van evenementen en op de consequenties van 

evenementen voor de binnenstad van Maastricht. In het beleid worden evenementen als instrument ingezet 

om de reputatie van de stad te versterken en bij te dragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen van sport, 

economie, welzijn en cultuur. Ook is het doel de vermijdbare overlast van evenementen te voorkomen. In 

oktober 2009 is dit beleid verder uitgewerkt en aangescherpt ten aanzien van de inpassing in de omgeving, 

herbevestiging van de maximaal 50-dagen-regeling voor het Vrijthof en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

 

Een van de belangrijkste en meest gezichtsbepalende evenementen de laatste jaren in Maastricht was 

Winterland. De Stichting Winterland heeft dit evenement op het Vrijthof elf jaar lang in de maand december 

georganiseerd, tot en met de winter van 2009-2010. Het evenement trok jaarlijks honderdduizenden 

bezoekers, en kende in de jaren 2007 en 2008 naar schatting een omzet van zo’n € 8 miljoen. Daarnaast 

werd door de bezoekers naar schatting ruim € 8 miljoen gespendeerd in de Maastrichtse horeca1. 

 

In februari 2010 heeft het gemeentebestuur besloten de samenwerking met de Stichting Winterland niet 

voort te zetten. Na een mislukte aanbestedingsprocedure in de eerste helft van 2010 heeft de gemeente 

besloten zelf de regie te voeren over het kerstevenement Magisch Maastricht, dat daarmee in zekere zin de 

opvolger is van Winterland. 

 

Tussen de gemeente Maastricht en de Stichting Winterland zijn de afgelopen jaren diverse discussies en 

geschillen geweest over de organisatie en de kwaliteit van het evenement. Ook zijn er geschillen ontstaan 

over door Winterland verschuldigde betalingen aan de gemeente. De schuld is opgebouwd uit achterstallige 

precariobelasting en legeskosten en betalingen voor o.a. energie. De verschillen van mening zijn bij tijd en 

wijle hoog opgelopen en werden veelvuldig in de regionale pers besproken. Op 16 november 2010 is de 

Stichting Winterland mede op verzoek van de gemeente Maastricht failliet verklaard vanwege een schuld van 

ongeveer € 300.000,-, grotendeels aan de gemeente2. 

 

De afgelopen jaren zijn door diverse fracties in de gemeenteraad vragen gesteld over het dossier 

Winterland. Daaruit valt op te maken dat er in de raad vragen leven over de wijze waarop de problemen 

                                                

 

 
1 Antwoorden van het college van B&W op vragen van diverse raadsfracties begin augustus 2010. 
2 Faillissementsverslag Stichting Winterland Maastricht (vervolgverslag), door curator F. Schreurs, 8 april 2011. 
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tussen de Stichting Winterland en de gemeente zijn ontstaan en verlopen, en de manier waarop de 

gemeente daarmee is omgegaan.  

 

Vanwege de vragen over het verloop en de afhandeling van het geschil met de Stichting Winterland, en de 

bredere vraag naar de manier waarop de gemeente omgaat met de vele evenementen in de stad, heeft de 

rekenkamer begin 2010 overwogen onderzoek te doen naar het dossier Winterland. Omdat er op dat 

moment sprake was van een nog niet afgehandelde aangifte van de Stichting Winterland tegen het college 

(wegens schending van de geheimhoudingsplicht), heeft de rekenkamer besloten op dat moment af te zien 

van het onderzoek. Eind 2010 speelde deze zaak niet langer en achtte de rekenkamer het opportuun, gelet 

op het maatschappelijke, financiële en politiek-bestuurlijke belang van dit dossier, een onderzoek te starten 

naar Winterland vanuit het perspectief van het evenementenbeleid van de stad. Bij dit besluit heeft ook een 

rol gespeeld dat de rekenkamer in november 2010 van het raadslid de heer J. Hoen (CVP) het verzoek heeft 

gekregen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom het conflict tussen de Stichting Winterland 

en de gemeente Maastricht. 

 

1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te geven in de manier waarop de gemeente is 

omgegaan met het evenement Winterland. Startpunt is de beslissing van de gemeente in 2010 om de 

samenwerking met de Stichting Winterland niet te verlengen en de daaraan ten grondslag liggende 

overwegingen. Van daaruit zal worden teruggekeken, waarbij de vraag aan de orde is in hoeverre de 

gemeente het evenement en de effecten ervan voor de stad heeft weten te sturen. We doen dit mede in het 

perspectief van het huidige gemeentelijk evenementenbeleid, waarbij de nadruk zal liggen op de vraag of 

het beleid zoals het nu geldt voldoende handvatten biedt voor het gemeentebestuur om de evenementen en 

hun bijdrage aan de (profilering van de) stad te kunnen sturen.  

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is tweeledig en luidt als volgt: 

 Hoe is de gemeente omgegaan met het evenement Winterland, en op welke wijze heeft de gemeente 

het evenement en de effecten ervan voor de stad weten te sturen?  

 Biedt het huidige evenementenbeleid voldoende handvatten om toekomstige evenementen te kunnen 

sturen? 

 

Deze vraagstelling kan worden opgesplitst in de volgende deelvragen: 

 Hoe heeft het evenement Winterland zich ontwikkeld in de loop van de jaren en op welke manier paste 

Winterland in het gemeentelijk beleid? 

 Hoe heeft de relatie tussen de gemeente en de Stichting Winterland zich ontwikkeld in de loop van de 

jaren, en welke verschillen in zienswijzen zijn er ontstaan? 

 Op grond van welke overwegingen heeft de gemeente in 2010 besloten de samenwerking met de 

Stichting Winterland niet te verlengen? 

 Op welke wijze is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over het ontstaan en de ontwikkeling 

van de relatie tussen de gemeente en de Stichting Winterland, en over de beslissing om de 

samenwerking niet te verlengen?  
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 Hoe heeft het beleid ten aanzien van evenementen in Maastricht zich (op hoofdlijnen) ontwikkeld en 

hoe ziet het beleid er nu uit?  

 Is het evenementenbeleid van de gemeente Maastricht voldoende robuust, dat wil zeggen: kan de 

gemeente grote evenementen (vergelijkbaar met Winterland) voldoende sturen in de richting van de 

gewenste bijdrage aan de stad? 

 

1.3 Normenkader  

Bij het analyseren van de bevindingen heeft de rekenkamer een aantal normen gehanteerd.  De normen 

vloeien voort uit professionele opvattingen over goed bestuur en beleid en relevante normen die de 

rekenkamer in eerdere onderzoeken heeft gehanteerd.  

 De gemeente Maastricht heeft duidelijke kaders gehanteerd bij het beoordelen van de plannen van de 

Stichting Winterland en bij het innemen van haar positie ten opzichte van het evenement Winterland.  

 De gemeente heeft zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving gehouden, op het gebied van 

openbare orde en veiligheid, vergunnen en handhaven, (evenementen)subsidies, etc.  

 In haar beleid en handelwijze ten aanzien van het evenement Winterland heeft de gemeente de 

belangen van andere partijen en van de inwoners van Maastricht voldoende meegewogen. 

 De gemeente heeft zich zorgvuldig en betrouwbaar opgesteld ten opzichte van de Stichting Winterland. 

 De gemeente heeft de gemaakte afspraken over opzet en organisatie van het evenement, de 

verplichtingen van de organisatoren (waaronder de te betalen precariobelasting en leges) en de diverse 

soorten toezeggingen (zoals ten aanzien van subsidies, en ontheffingen en vrijstellingen) goed 

gedocumenteerd. 

 De gemeente heeft de vergunningsvoorwaarden gehandhaafd en is andere met de Stichting Winterland 

gemaakte afspraken nagekomen. 

 Het evenement Winterland is periodiek op een objectieve manier geëvalueerd, waarbij met name is 

gekeken naar de effecten voor de stad (zoals openbare orde, economische effecten, reputatie en 

leefbaarheid). 

 De gemeenteraad is tijdig over de inhoud van belangrijke besluiten en afspraken geïnformeerd. 

 

Daar kunnen nog enkele meer algemene normen aan worden toegevoegd voor de beoordeling van het 

evenementenbeleid: 

 De gemeenteraad heeft integraal evenementenbeleid vastgesteld.  

 De doelstellingen van het evenementenbeleid zijn helder en richtinggevend. 

 De gemeenteraad en het college van B&W hebben afspraken gemaakt die duidelijk maken hoe 

processen van kaderstelling verlopen en wat daarbij de rolverdeling en de spelregels zijn.   

 Deze afspraken en spelregels zijn zichtbaar nageleefd. 

 Het moet voor de gemeenteraad mogelijk zijn om het college ter verantwoording te roepen. 
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1.4 Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek is eind maart 2011 gestart met het gebruikelijke startgesprek met de gemeentesecretaris en 

de meest betrokken ambtenaren. In de daaropvolgende maanden is op basis van de aangeleverde 

documenten en een beknopte media-analyse een chronologisch overzicht van elf jaar Winterland opgesteld. 

Daarnaast is het Maastrichtse evenementenbeleid en de ontwikkeling daarvan in kaart gebracht. Vervolgens 

zijn gesprekken gevoerd met de meest betrokken ambtenaren, waarbij aanvullende documenten zijn 

opgevraagd en verkregen. Ook heeft de rekenkamer gesproken met de heer Jacobs, wethouder 

Economische Zaken uit de periode 2006-2010, de heer Aarts, wethouder Economische Zaken in de periode 

daarvoor en met de heer Leers, oud-burgemeester. Oud-gemeentesecretaris Nauta zag geen aanleiding om 

in te gaan op de uitnodiging van de rekenkamer om zijn visie op de gang van zaken te geven. De oud-

bestuurders van de inmiddels failliete Stichting Winterland Maastricht hebben, ondanks herhaalde verzoeken, 

geweigerd met de rekenkamer te praten.  

 

In het najaar van 2011 is het materiaal geanalyseerd en de Nota van Bevindingen opgesteld. Die is 

voorgelegd aan de gemeentesecretaris met het verzoek de feiten te checken. Gelet op de gevoeligheid van 

het dossier heeft de rekenkamer er voor gekozen, anders dan gebruikelijk, de voorlopige conclusies reeds 

toe te voegen aan de Nota van Bevindingen. Dit om de ambtelijke organisatie te informeren over de duiding 

die de rekenkamer geeft aan de gemaakte analyse. 

 

Na de reactie op de Nota van Bevindingen zijn de definitieve conclusies geformuleerd. Het eindrapport is 

voor een bestuurlijke reactie aan het college van B&W voorgelegd. Deze is in de bijlage toegevoegd, gevolgd 

door een korte reactie van de rekenkamer. 
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2. Het evenement Winterland en de gemeente Maastricht 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de ontwikkeling van het evenement Winterland beschreven (paragraaf 2.1). 

De bijzondere start van het evenement komt aan bod (2.1.1), en de ontwikkeling in de jaren daarna, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt in de periode tot aan de winter van 2003-2004 (paragraaf 2.1.2) en de periode 

daarna (paragraaf 2.1.3). Het tweede deel van dit hoofdstuk behandelt de problemen die in de loop van de 

jaren over met name de financiële aspecten van het evenement zijn ontstaan tussen de gemeente 

Maastricht en de organiserende Stichting Winterland Maastricht, hierna de Stichting Winterland of gewoon 

de Stichting genoemd (paragraaf 2.2). Het hoofdstuk eindigt met het faillissement van de Stichting 

Winterland eind 2010. In de slotparagraaf (2.3) worden de belangrijkste constateringen op een rijtje gezet.  

 

2.1 Ontwikkeling van het evenement Winterland 

2.1.1 Start in 1999 

In de winter 1999-20003 vindt Winterland voor de eerste keer plaats op het Maastrichtse Vrijthof, met een 

reuzenrad, een grote ijsbaan en enkele andere attracties en kraampjes. Ook is er een Wintercircus op het 

Vrijthof. Het evenement is een initiatief van kermisondernemer Johan Ropers, daartoe uitgenodigd door 

wethouder Raymond Leenders, die graag een winterevenement op het Vrijthof ziet. In augustus 1999 had 

een aantal ondernemers zich daartoe in de Stichting Winterland verenigd, die zich ten doel stelt:  

1. het organiseren van een jaarlijks terugkerend winterspektakel op het Vrijthof in Maastricht, waarbij 

rondom een daar aangelegde kunstrijbaan diverse activiteiten zullen worden ontplooid; 

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn4.   

 

In het voorjaar van 2000 evalueren de gemeente en de Stichting Winterland gezamenlijk het evenement. De 

bezoekersaantallen (met het nodige nattevingerwerk komen bestuursleden en gemeenteambtenaren 

gezamenlijk uit op zo’n 300.000 bezoekers) en de daarmee samenhangende bestedingen stemmen tot 

tevredenheid. In publicitaire zin is het evenement ook een succes geworden. Tot slot worden er ook 

‘inhoudelijke effecten’ vastgesteld: Winterland voorziet in een behoefte in het toeristisch laagseizoen en de 

ijsbaan is een recreatieve voorziening met meerwaarde. De gemeente is blij met het feit dat ongeveer 3500 

Maastrichtse basisschoolkinderen gebruik hebben kunnen maken van de ijsbaan. Geconcludeerd wordt: 

 

dat Winterland Maastricht een zeer geslaagd sportief, sfeervol, gezellig evenement voor jong en oud 

is geweest en dat het iets toevoegt aan wat Maastricht te bieden heeft aan haar bevolking en 

bezoekers. Daarmee beschikt het evenement over een aanzienlijk draagvlak. Dit wil natuurlijk niet 

                                                

 

 
3  Van 4-12-1999 tot 10-1-2000. 
4  Statuten Stichting Winterland, p.1. 
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zeggen dat het evenement niet vatbaar is voor verbeteringen, maar in beginsel wordt vastgesteld 

dat Winterland Maastricht erin geslaagd is zich in een seizoen op de kaart van stadspromotionele 

evenementen te plaatsen. Bijzondere aandacht vraagt het verzoek van de Stichting om haar een 

optie op het Vrijthof voor de komende vijf jaren te verlenen. Op dit verzoek ingaan betekent dat het 

Vrijthof de komende jaren rondom de kerst bezet zal worden door Winterland. Tegen het verlies van 

het plein weegt volgens de aanwezigen de mogelijkheid dat er in deze periode van het jaar een 

kwalitatief, gezellig, sfeervol, sportief, stadspromotioneel publieksevenement op het Vrijthof dat de 

kerstmarkt versterkt, ruimschoots op.5    

 

2.1.2 De eerste jaren: 2000-2003 

Vanwege gebleken succes worden in 2000 voorbereidingen voor een tweede editie getroffen. Omdat het 

bestuur van de Stichting Winterland na de eerste editie aan de gemeente duidelijk heeft gemaakt niet 

genoeg inkomsten te hebben om de kosten van de precariobelasting en de leges te kunnen opvangen, 

besluit de gemeente de Stichting tegemoet te komen met een subsidie en een soepele regeling voor de 

precariobelasting en leges (meer hierover in paragraaf 2.2). Om de Stichting meer zekerheid te verschaffen - 

het bestuur heeft aangegeven te willen investeren in een eigen ijsbaan - wordt bovendien door de gemeente 

aan de Stichting “een optie verleend het evenement Winterland voor 5 achtereenvolgende jaren (2000 tot 

en met 2004) op het Vrijthof te mogen organiseren”6. In augustus 2000 wordt door het college aan de 

Stichting per brief meegedeeld dat besloten is “uw Stichting in de periode t/m 2004, telkens met ingang van 

7 december t/m de eerste week van januari, optie te verlenen voor het gebruik van het Vrijthof ten behoeve 

van het evenement ‘Winterland’7. Aan de optie zijn enkele voorwaarden verbonden:  

1. Winterland dient een laagdrempelig karakter te houden; 

2. Winterland mag geen kermisachtige uitstraling hebben, maar moet een ‘kerstuitstraling’ houden; 

3. Er zal precariobelasting worden geheven over ‘voorwerpen, die worden gebruikt voor commerciële 

activiteiten’; 

4. De Stichting Winterland verstrekt de gemeente jaarlijks vóór 1 april een financieel overzicht van de 

inkomsten en uitgaven van de voorgaande editie. 

Over deze voorwaarden zal in de loop van de jaren voortdurend discussie ontstaan, zoals blijkt uit het 

vervolg van dit hoofdstuk. 

 

In de jaren na de eerste editie in de winter 1999-2000 maakt het evenement Winterland een forse groei 

door. De organisatoren verlengen in overleg met de gemeente de duur van het evenement tot zes weken, 

en er komen nieuwe attracties en kraampjes bij, zoals een draaimolen en andere kermisattracties, het 

                                                

 

 
5  Evaluatie Winterland Maastricht 1999, Bijlage bij Collegenota ‘Evaluatie Winterland Maastricht 1999 en voorbereiding 

Winterland Maastricht 2000’, 3 mei 2000, p.5. 
6  Collegenota ‘Evaluatie Winterland Maastricht 1999 en voorbereiding Winterland Maastricht 2000’, 3 mei 2000, p.1. 
7  Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 29 augustus 2000, p.1. 
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zogenaamde Spiegelpaleis, café Winterland (waar onder meer glühwein wordt verkocht) en verkooppunten 

voor kerstbomen. Op enig moment8 wordt de kerstmarkt met ambachtelijke voedingswaren en andere 

kerstgerelateerde producten, die in voorgaande jaren als een separaat evenement in en rond de  

Dominicanerkerk werd georganiseerd, naar het Vrijthof verplaatst en daarmee feitelijk tot onderdeel van 

Winterland gemaakt.  

In 2003 staat het gemeentebestuur de plaatsing van een zogenaamde grijpkraam toe, een attractie die valt 

onder de Wet op de kansspelen en waarvoor een aparte vergunning zou moeten worden aangevraagd, op 

voorwaarde dat deze een kerstuitstraling krijgt. In één van de eerdere edities is een soortgelijke attractie na 

een klacht nog verwijderd. Het gemeentebestuur is ook op andere manieren creatief in het tegemoet komen 

aan de organisatoren van Winterland. Zo blijkt dat een vergunning om alcohol te schenken bij evenementen 

aan een maximum van twaalf dagen is gebonden. De oplossing die wordt gevonden houdt in dat meerdere 

tijdelijke vergunningen achter elkaar worden verleend, een constructie die later door de Voedsel- en 

Warenautoriteit als in strijd met de wet wordt beoordeeld. Daarop besluit de gemeente tot een andere, wel 

legale constructie: het café op het Vrijthof wordt als inrichting in het kader van de Drank- en Horecawet 

bestempeld, en zodoende kan het maximum van twaalf dagen dus worden omzeild9. 

 

Desalniettemin ontstaan al in deze jaren de eerste problemen tussen de gemeente en de Stichting 

Winterland. Begin 2002 verschijnen er publicaties over in de regionale pers. De problemen hebben 

betrekking op het betalen van precariorechten en leges, in samenhang met aangevraagde subsidies (zie 

meer hierover in paragraaf 2.2), op de organisatie van het evenement en op de wijze van samenwerking 

tussen de Stichting en de gemeente. Zo legt de gemeente de Stichting in de verleende vergunning 

verplichtingen op ten aanzien van de beveiliging van het evenement, maar bij controles blijkt dat niet altijd 

het verplichte aantal beveiligers aanwezig is.  

 

In januari 2002 kondigt het bestuur van de Stichting Winterland in de media aan te stoppen met de 

organisatie van Winterland. Reden hiervoor is de ‘aanhoudende tegenwerking’ van de gemeente, met name 

de afdeling Stadstoezicht10. De gemeente zegt verrast te zijn: verantwoordelijk wethouder Aarts laat in de 

media weten dat hij in de veronderstelling verkeerde dat ontstane irritaties waren uitgepraat11.  

 

In overleg met het Stichtingsbestuur wordt de heer Jean Schoenmaeckers, voormalig directeur van de 

Maastrichtse sportstichting en ook voormalig ambtenaar bij de gemeente Maastricht, als bemiddelaar 

aangesteld. De heer Schoenmaeckers rapporteert aan het gemeentebestuur over de problemen. Het 

ontstaan daarvan heeft naar zijn oordeel voornamelijk te maken met de slechte verstandhouding tussen met 

name één van de Winterland-bestuursleden en de dienst SBF van de gemeente. Die slechte verstandhouding 

                                                

 

 
8  De integratie van kerstmarkt en Winterland lijkt geleidelijk te hebben plaatsgevonden. Het precieze jaar is niet meer 

te achterhalen op basis van de bij de gemeente beschikbare gegevens. 
9  Interview ambtenaren gemeente Maastricht. 
10  Dagblad De Limburger, ‘Bemiddelaar gevraagd om Winterland te redden’, 16 januari 2002. 
11  Dagblad De Limburger, ‘Winterland stopt na drie jaar’, 15 januari 2002. 
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is, zo blijkt uit de rapportage, in de loop van de jaren ontstaan door contacten rondom andere 

werkzaamheden en evenementen in de stad en de vele en nauwe contacten met de dienst SBF die daaruit 

voortvloeiden12. Hierdoor is een ‘ongezonde spanning’ ontstaan. De bemiddelaar vat de ontstane problemen 

samen onder de noemer ‘communicatieproblemen’ en doet aanbevelingen om de toekomstige verhoudingen 

te verbeteren. Op 7 februari 2002 brengen gemeentebestuur en Stichtingsbestuur een gezamenlijk 

persbericht uit waarin wordt gemeld dat de problemen allemaal zijn opgelost. In de loop van 2002 wordt 

oud-CDA-wethouder Jan Hoen, die in de jaren 2000-2001 als voorzitter van de Stichting Winterland optrad, 

in die rol opgevolgd door de Maastrichtse volkszanger Frans Theunisz.  

 

2.1.3 Winter 2003: verlenging tot 2009 

Winterland 2003-2004 is de vijfde editie van Winterland, en de voorlaatste van de met de Stichting 

afgesproken vijfjarige optieregeling. Tijdens de voorbereidingen op het Vrijthof ontstaat eind november 2003 

een acuut probleem. Het reuzenrad is op aanwijzing van de gemeente opgebouwd op een plek waar dat niet 

is toegestaan in verband met de stevigheid van de onderliggende parkeergarage. Besloten wordt om geen 

risico te nemen en het reuzenrad te laten afbreken en op een andere plek opnieuw op te bouwen. Daarvoor 

moet de Stichting Winterland extra kosten maken. Het gemeentebestuur acht zich hierop aanspreekbaar13 

en om die reden onderhandelt de verantwoordelijke wethouder Keijmis namens het college met het bestuur 

van de Stichting Winterland over compensatie door de gemeente. De uitkomst van deze onderhandelingen - 

een afkoopsom van maximaal € 75.000,- plus een verlenging van de bestaande optieregeling voor nog eens 

vijf jaar (dus voor de periode 2005-2009) - wordt door het college enkele dagen later bekrachtigd. Het 

college besluit dat in het voorjaar van 2004 naar aanleiding van de evaluatie van Winterland 2003-2004 

afspraken voor de nieuwe periode zullen worden gemaakt. Bovendien zal elk jaar de evaluatie van de 

voorgaande editie onderwerp van overleg zijn en tot nadere randvoorwaarden kunnen leiden14. 

 

De relatie tussen de gemeente en de Stichting Winterland is en blijft intussen moeizaam. In 2004 vindt er 

regelmatig ambtelijk en ook bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente en het Stichtingsbestuur. Dat 

overleg gaat voor een belangrijk deel over het verschil van mening over de financiële aspecten (zie 

paragraaf 2.2), maar ook lopende zaken rondom de organisatie van Winterland en de samenwerking tussen 

gemeente en Stichtingsbestuur komen daarin aan de orde. Zo ontstaat in mei 2004 een conflict tussen 

Stichtingsbestuur en verantwoordelijk wethouder Keijmis over de evaluatie van de voorgaande editie van 

Winterland (2003-2004) en de gevolgen daarvan voor de aanstaande editie (2004-2005). Het conflict betreft 

een lange aaneenschakeling van kleine en grotere organisatorische zaken, zoals de exacte start- en 

einddatum, het schoonhouden van het Vrijthof, obstructie van ingangen van de parkeergarage, etc. Het 

Stichtingsbestuur beklaagt zich per brief bij burgemeester Leers over de wethouder. In diezelfde week 

                                                

 

 
12  ‘Interne notitie Winterland’, rapportage door bemiddelaar J. Schoenmaeckers, februari 2002. 
13  Collegenota 25 november 2003, p.4. 
14  Collegenota 25 november 2003. 
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besteedt Dagblad De Limburger aandacht aan de problemen15. Het conflict wordt bezworen door een 

overleg tussen burgemeester Leers, wethouder Keijmis en een vertegenwoordiging van het 

Stichtingsbestuur. Maar de verhoudingen tussen Stichtingsbestuur aan de ene kant en gemeentebestuur en 

ambtenaren aan de andere kant blijven gespannen. Een voorbeeld daarvan doet zich voor in december 

2004, wanneer de Stichting per brief aan de burgemeester een klacht indient tegen één van de betrokken 

ambtenaren16. Deze zou onjuiste beschuldigingen tegen het bestuur hebben geuit, en dat met “verheffende 

stem”. Het bestuur trekt de klacht enkele dagen later per brief17 weer in, naar aanleiding van gesprekken die 

in de tussentijd hebben plaatsgevonden. 

 

2.1.4 De periode 2005-2009 

Winterland is inmiddels al een aantal jaren een bekend evenement in de winter op het Vrijthof. Het is ook 

een grootschalig evenement geworden. Het reuzenrad en de ijsbaan zijn vaste elementen, evenals een 

grote, twee verdiepingen tellende carrousel. Ook is er de kerstmarkt, met kraampjes met ambachtelijke 

voedingswaren en andere kerstgerelateerde producten, een kerststal, en café Winterland dat als een 

Oostenrijkse après-skihut is ingericht. Er zijn daarnaast meerdere zogenaamde behendigheidsspelen voor de 

bezoekers. De Stichting Winterland laat in 2007 weten dat het evenement in de editie 2006-2007 1,3 miljoen 

bezoekers heeft getrokken. Dat aantal wordt door anderen overigens betwist. Bij de gemeente komen elk 

jaar klachten binnen van omwonenden en hun vertegenwoordigende organisaties, die last hebben van het 

zes weken durende evenement. Ook is er met enige regelmaat hevige discussie in de stad (onder meer in de 

lokale media) tussen voor- en tegenstanders van Winterland: omwonenden en inwoners die spreken van een 

commerciële kermistoestand staan lijnrecht tegenover (Vrijthof)ondernemers en mensen die veel plezier 

beleven aan de activiteiten op het Vrijthof.  

 

Tijdens de editie 2007-2008 wordt er op aandringen van de gemeente voor het eerst geen bier meer in de 

openbare gelegenheden op het Winterland-terrein geschonken, om zo het ‘après-ski-karakter’ van 

Winterland te verminderen18. In de editie 2007-2008 wordt met veel tamtam een nieuwe attractie aan 

Winterland toegevoegd: het Huis van de Kerstman. Als voorbeeld dient het ‘Home of Santa Claus’ in Finland, 

een bekende toeristenattractie. Het idee voor het Huis van de Kerstman is van burgemeester Leers, die het 

op een reis enkele jaren eerder in Finland heeft bezocht. Leers heeft actief bemiddeld bij het vinden van een 

sponsor. Vodafone bleek bereid de aanschaf van het Huis van de Kerstman te financieren. De gemeente 

heeft daarnaast subsidie beschikbaar gesteld voor de organisatie van een aantal activiteiten in het Huis.  

(meer hierover in paragraaf 2.2). Het initiatief wordt door de organisatoren en de gemeente gepresenteerd 

als invulling van de kwaliteitsslag die Winterland de gemeente heeft beloofd te maken.  

                                                

 

 
15  Dagblad De Limburger, ‘Winterland wantrouwt wethouder’, 26 mei 2004. 
16  Brief Stichting Winterland Maastricht aan gemeente, 8 december 2004.  
17  Brief Stichting Winterland Maastricht aan gemeente, 17 december 2004. 
18  Aldus voorzitter Tielemans in de media (www.50plusser.nl, 24 december 2007). 

http://www.50plusser.nl/
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Vlak voor de editie 2007-2008 van Winterland verschijnt de zogenaamde Toerisme Index Maastricht 2006, 

een analyse van de bezoekersstromen naar de stad door het onderzoeksbureau OWP, tot stand gekomen in 

opdracht van de gemeente19. Volgens berichtgeving in de regionale media laat het rapport een 'Winterland-

effect' zien in de laatste maand van het jaar. Volgens Dagblad De Limburger stelt onderzoeker Maurice Oude 

Wansink dat Winterland tot een extra toeloop van 650.000 mensen heeft geleid, en dat eenzelfde aantal 

mensen naar Maastricht komt om bijvoorbeeld te winkelen en een bezoekje aan Winterland 'mee te 

pikken'20. Naast deze onderzoeksresultaten kan de gemeente in de loop van 2008 eigen 

onderzoeksgegevens21 van de afdeling Onderzoek en Statistiek plaatsen. Uit deze gegevens blijkt dat de 

Winterland-bezoekers in de winter van 2007-2008 een kleine € 8 miljoen uitgaven aan Winterland zelf, en 

nog eens ruim 8 miljoen in de Maastrichtse horeca22.  

 

Medio december 2007 worden de besprekingen tussen de Stichting en de gemeente Maastricht tijdelijk 

aangehouden in verband met uitlatingen door de voorzitter van de Stichting in de media. In een artikel in 

Dagblad De Limburger van 19 december 2007 zegt het bestuur van de Stichting dat wethouder Jacobs “niet 

te vertrouwen is”. Aanleiding hiervoor zijn uitspraken van de wethouder over de kwaliteit van Winterland23. 

Die kan volgens hem hoger, als volgende jaren wordt gekozen voor een kleinschaliger opzet. De verhouding 

tussen de wethouder en het Stichtingsbestuur is al langer gespannen, ook omdat de wethouder in 

toenemende mate druk uitoefent op de Stichting om het geld dat zij de gemeente nog verschuldigd is te 

betalen (zie paragraaf 2.2). Op 2 januari 2008 vindt overleg plaats tussen de gemeente en de Stichting 

Winterland. De Stichting biedt vervolgens per brief haar excuses aan voor wat betreft haar uitlatingen ten 

aanzien van wethouder Jacobs. 

 

Maar de relatie tussen het bestuur van de Stichting en wethouder Jacobs blijkt niet meer te herstellen. In 

maart 2009 lopen de problemen opnieuw op naar aanleiding van interviewuitspraken van de wethouder over 

de betalingsachterstand van de Stichting Winterland (zie paragraaf 2.2). Dat leidt tot een nieuw dieptepunt 

in de onderlinge relatie tussen gemeente en Stichtingsbestuur, wanneer het laatste op 28 april 2009 aangifte 

doet tegen de wethouder wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Die zomer loopt ook het 

financiële conflict tussen gemeente en Stichting Winterland verder op (zie paragraaf 2.2). Op 20 juli 2009, 

                                                

 

 
19  OWP Research, Toerisme Index Maastricht 2006, Maastricht, 2007. 
20  Dagblad De Limburger, ‘Winterland moet kleiner’, 19 december 2007. Nadere bestudering van het bedoelde rapport 

laat zien dat Winterland een belangrijk evenement is als het gaat om bezoekersstromen naar Maastricht, maar dat er 
in het onderzoeksrapport geen berekeningen van aantallen Winterland-bezoekers zijn te vinden, anders dan opgaven 
van de Winterland-organisatie zelf. De onderzoeker pleit juist voor meer onderzoek naar het Winterland-bezoek 
(OWP Research, TIM 2006, p.31).  

21 Onderzoek naar Winterland editie 2007/2008, Gemeente Maastricht – afdeling Onderzoek & Statistiek, datum 
onbekend. Het betreffende onderzoek is door de gemeente aangereikt als bijlage bij de ambtelijke reactie op de 
concept-Nota van Bevindingen d.d. 13 december 1011.  

22 Idem, p. 6. 
23  Dagblad de Limburger, ‘Winterland moet kleiner’, 19 december 2007. Uit het artikel blijkt niet waar en in welk 

verband de uitspraken zijn gedaan.  
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bij de opening van het Preuvenemint, doet wethouder Jacobs in het openbaar de uitspraak dat er na 2009 

een kerstevenement voor de gehele Maastrichtse binnenstad moet komen, een oproep die het 

Stichtingsbestuur opvat als een aanval op Winterland.  

 

De elfde en laatste editie van Winterland vindt plaats van 28 november 2009 t/m 3 januari 2010. Het 

gemeentebestuur is ontevreden over de kwaliteit van het evenement24: in een brief aan de raad illustreert 

het college dit door te wijzen op het feit dat de kerstmarkt niet meer goed herkenbaar was, de 

kerstversiering onder de maat was en het Huis van de Kerstman geheel ontbrak dit jaar.  

Dit oordeel wordt gedeeld door Vrijthof Binnenste Buiten, een stichting die zich sterk maakt voor de 

bescherming van het Vrijthof. Op 13 januari 2010 publiceert deze stichting een evaluatie van de laatste 

editie van Winterland, en concludeert daarin dat de kwaliteit van het evenement – net als het jaar ervoor 

overigens - ernstig te wensen over laat: hinderlijke groene schijnwerpers, veel te harde en lelijke muziek, 

een goedkope uitstraling. Bovendien beklaagt VBB zich erover dat de organisatoren van Winterland op geen 

enkele manier hebben gecommuniceerd met VBB, het Buurtplatform Binnenstad en individuele bewoners.  

In februari 2010 besluit het gemeentebestuur om in de toekomst de organisatie van een kerstevenement in 

Maastricht anders te gaan aanpakken, en de afgelopen optieregeling met de Stichting Winterland niet te 

verlengen. 

 

2.2 Financiële aspecten 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het conflict tussen de gemeente en de Stichting Winterland 

over de financiële aspecten van Winterland geschetst.  

 

2.2.1 Eerste jaren: een soepele behandeling van Winterland 

Al bij de eerste editie van Winterland in december 1999 krijgen de organisatoren van de gemeente een 

subsidie toegekend ter hoogte van de leges en precariobelasting25. Na de succesvolle eerste editie van 

Winterland geeft de Stichting Winterland direct aan dat de precariokosten en de legeskosten “niet kunnen 

worden opgevangen binnen de exploitatie”26. Om de Stichting tegemoet te komen, besluit het college in mei 

2000 tot “een gestaffelde betaling van de legeskosten en precariobelasting verdeeld over vijf jaren (2000 tot 

en met 2004) door middel van een gestaffelde garantie-/investeringssubsidie”. Deze regeling komt erop neer 

dat de Stichting in de jaren 2000-2004 achtereenvolgens slechts 25%, 40%, 60%, 80% en tenslotte, in het 

laatste jaar, 100% van de verschuldigde precariobelasting en leges betaalt. Hieraan worden wel enkele 

inhoudelijke voorwaarden ten aanzien van het evenement verbonden (zoals laagdrempeligheid) en de 

                                                

 

 
24  Brief van college aan gemeenteraad, 12 februari 2010. 
25  Collegenota ‘Een (kunst)ijsbaan op het Vrijthof’, 2 december 1999, p. 1. 
26  Evaluatie Winterland Maastricht 1999, Bijlage bij Collegenota ‘Evaluatie Winterland Maastricht 1999 en voorbereiding 

Winterland Maastricht 2000’, 3 mei 2000. 
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voorwaarde dat “bij een positieve exploitatieresultaat” de Stichting de ontvangen garantie- 

/investeringssubsidie terugbetaalt. “Ter controle dient de Stichting jaarlijks een afrekening van de exploitatie 

van het evenement te overleggen voorzien van een accountantsverklaring. Een en ander zal in de 

subsidiebeschikking nader worden uitgewerkt”27. Los van een incidenteel door de Stichting verstrekte 

begroting op hoofdlijnen is er, naar later blijkt, van deze controle nooit iets terecht gekomen. 

 

Bij brief van 29 augustus 2000 wordt de Stichting schriftelijk op de hoogte gesteld van de door het college 

vastgestelde optieregeling voor de periode 2000-2004 en worden de voorwaarden, die volgens de brief 

eerder mondeling door ambtenaren van de Dienst SBF met het bestuur zijn besproken, op een rijtje gezet. 

In aanvulling op het bovenstaande wordt in de brief aangegeven dat precariobelasting enkel zal worden 

geheven over de commerciële activiteiten, dat wil zeggen alle activiteiten die met een winstoogmerk worden 

verricht28. 

 

Precariobelasting en legeskosten 

 

De precariobelasting is gebaseerd op het zogenaamde “profijtbeginsel”. Anders dan sommige andere op 
dit beginsel gebaseerde belastingen, is precariobelasting geen “bestemmingsbelasting”: de opbrengst van 

de precariobelasting komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. De precariobelasting 
kan worden beschouwd als een objectieve belasting. De voorwerpen die een belastingplichtige onder, op 

of boven gemeentegrond heeft, vormen het vertrekpunt bij de inrichting van de belasting.  

 
Voor het innemen van openbaar gebied ten behoeve van evenementen binnen het grondgebied van de 

gemeente Maastricht wordt op grond van de Verordening Precariobelasting Maastricht per evenement  
precario in rekening gebracht. Die verordening is gedurende de periode 2000 tot heden op onderdelen 

aangepast c.q. gewijzigd. Concreet betekent de verordening voor evenementenorganisatoren in Maastricht 
dat zij in hun vergunningaanvraag aangeven wat er wordt opgebouwd en neergezet (tenten, kramen, 

etc.), en dat de gemeente in de verleende vergunning aangeeft wat het door de gemeente gehanteerde 

tarief is, en waarop dat betrekking heeft. De organisator ontvangt daarvoor na afloop van het evenement 
een rekening van de gemeente. 

 
Leges 
Leges zijn bedragen die aan de overheid betaald worden voor een individueel aanwijsbare tegenprestatie. 

In het geval van Winterland gaat het door de jaren heen om leges voor drie soorten vergunningen: een 
vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, de vergunning op grond van de APV ofwel de 

evenementenvergunning en de vergunning op grond van de Wet geluidhinder. De bedragen zijn, in 
verhouding tot de verschuldigde precario, laag en bedragen per jaar hoogstens enkele honderden 

guldens/euro’s. 

 

                                                

 

 
27  Collegenota ‘Evaluatie Winterland Maastricht 1999 en voorbereiding Winterland Maastricht 2000’, 3 mei 2000, p.1. 
28  Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 29 augustus 2000. 
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In 2001 besluit het college naar aanleiding van de evaluatie van de tweede editie van het evenement 

Winterland om aan de Stichting vrijstelling te verlenen van precarioheffing voor wat betreft onder meer de 

plaatsing van de ijsbaan en bijbehorende tenten, de slecht-weervoorziening annex toeschouwersruimte, 

vriezers en vlonders. Tot en met de editie 2004-2005 zijn voornoemde opstallen, componenten en de 

daaraan gerelateerde onderdelen van het evenement vrijgesteld van precariobelasting. Hiermee wordt voor 

Winterland een uitzonderingssituatie gecreëerd ten opzichte van andere evenementen29.  

 

Al in de eerste jaren ontstaan problemen over de betaling van precario. De Stichting is van mening dat de 

gemeente teveel precariorechten heft. De discussie gaat steeds over de berekening van het verschuldigde 

bedrag, waarbij de afbakening van de commerciële en niet-commerciële activiteiten een rol speelt.   

 

Naar aanleiding van de eerdergenoemde problemen met het reuzenrad (zie paragraaf 2.1) worden in 

november 2003 op stel en sprong nieuwe afspraken gemaakt tussen gemeente en Stichting Winterland. Het 

betreft een afkoopsom van maximaal € 75.000,- plus een verlenging van de bestaande optieregeling voor 

nog eens vijf jaar (dus voor de periode 2005-2009). Gezien de aanleiding voor de onderhandelingen, 

namelijk de door de gemeente gemaakte fout met de locatie van het reuzenrad, en de haast waarmee deze 

fout moet worden hersteld, voelt de gemeente zich niet in de positie om de op dat moment bestaande 

problemen met de Stichting over betalingsachterstanden en diverse organisatorische aspecten van 

Winterland bij de nieuwe afspraken te betrekken. Ook in de collegenota d.d. 25 november 2003 wordt er 

niet over gerept. Begin januari 2004 informeert het college de raad dat de uiteindelijke kosten van de 

afkoopsom op bijna € 45.000.- zijn uitgekomen, en dat de Stichting Winterland het teveel ontvangen geld 

(er is € 75.000,- vooruitbetaald) zal terugstorten30. Dat gebeurt enkele dagen later.  

 

2.2.2 Problemen tussen gemeente en Stichting Winterland 

In 2004 lopen de problemen tussen de gemeente en de Stichting Winterland over de betaling van 

precariorechten en leges verder op. In een brief van 18 augustus 2004 betwist het Stichtingsbestuur het 

ontvangen overzicht van verschuldigde precario en stelt dat in 2002 op voorstel van bemiddelaar                 

J. Schoenmaeckers “is besloten vanaf editie 2001-2002 geen precario meer in rekening te brengen”. Op 11 

september 2004 vindt overleg plaats tussen de gemeente (directie Dienst SBF) en het Stichtingsbestuur. 

Volgens een brief van de gemeente d.d. 21 oktober 200431 wordt er tijdens dat overleg een 

                                                

 

 
29  In het gemeentelijke dossier is het originele collegebesluit niet aangetroffen. In een collegenota uit 2007 

(‘Winterland: achterstallige precario en leges, 5 november 2007, p.3) wordt teruggekeken op de voorgeschiedenis 
van Winterland en wordt gesproken over ‘gedeeltelijke vrijstelling van precario’ voor Winterland in de jaren 2001 t/m 
2004, vanwege ‘het culturele, sportieve, promotionele karakter, hoge investeringskosten en het verwachte negatieve 
exploitatieresultaat’. Ook wordt betoogd dat Winterland een commercieel evenement met niet-commerciële 
onderdelen is.  

30
 Brief college aan raad, 8 januari 2004. 

31   Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 21 oktober 2004. 



 

 

 

 
 

17 

 

 

 

Winterland en het Maastrichtse evenementenbeleid 

betalingsregeling afgesproken, waarbij de Stichting in vijf jaarlijkse termijnen de ontstane 

betalingsachterstand zal betalen. Begin 2005 wordt de eerste termijn van de eerder getroffen 

betalingsregeling door de gemeente ontvangen32. Maar de discussie over de verschuldigde betalingen blijkt 

hiermee niet afgesloten.  

 

In de zomer van 2005 besluit het college dat het nodig is om de “positie van Winterland te normaliseren”, 

hetgeen betekent dat de leges en precariorechten conform de geldende regelingen in rekening zullen gaan 

worden gebracht33. In deze tijd is de gemeente ook bezig haar debiteurenbeheer op orde te brengen. 

Aanleiding hiervoor is een centraliseringsoperatie van het financieel beheer van de gemeente. Het is echter 

een langdurig proces, dat in 2005 nog niet direct tot verbetering leidt. Het betekent wel dat er meer 

aandacht komt voor debiteuren met betalingsachterstanden. 

 

Naar aanleiding van het collegebesluit vindt overleg plaats tussen het Stichtingsbestuur en ambtenaren van 

de gemeente. Dit leidt onder meer tot een korte brief van de Stichting Winterland aan de gemeente van 19 

augustus 200534, waarin opnieuw de berekening van de verschuldigde precariobelasting ter discussie wordt 

gesteld. In de media beklaagt het Stichtingsbestuur zich intussen dat het besluit betekent dat er entreegeld 

zal moeten worden geheven om uit de kosten te komen, aangezien de editie 2004-2005 met een verlies van  

€ 19.000,- is afgesloten35. Ook de buitenwereld bemoeit zich met het conflict. De gemeente ontvangt 

brieven van onder meer de Vereniging van Binnenstad Ondernemers en de Federatie 

Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Maastricht, waarin zij het gemeentebestuur verzoeken 

om de Stichting Winterland tegemoet te komen en daarmee de continuïteit van het evenement te 

waarborgen36. 

 

In de raadsvergadering van 11 oktober 2005, gewijd aan de begroting 2006, komt de kwestie van de 

precariobelasting en de gedeeltelijke vrijstelling ook aan de orde. De al maanden sluimerende onvrede bij 

het bestuur van de Stichting Winterland over de aangekondigde normalisering van de precarioregeling is 

aanleiding voor een stevige discussie tussen wethouder Jacobs van Financiën en met name CDA-

fractievoorzitter Van Rens, die het opneemt voor de Stichting Winterland37. De fracties van CDA en PvdA 

hebben bij de behandeling in de raadscommissie gevraagd om het verlagen of niet-heffen van 

precariobelasting bij langdurige evenementen (Winterland en Strand aan de Maas). De nieuwe voorzitter van 

de Stichting Winterland Tielemans laat in de media weten dat de Stichting best bereid is méér te betalen, 

maar de aangekondigde forse verhoging niet kan opbrengen. Tijdens de pauze van de raadsvergadering 

                                                

 

 
32   Zo blijkt uit antwoorden van wethouder Jacobs op raadsvragen in november 2005. 
33   Collegenota, 1 juni 2005. 
34   Brief Stichting Winterland Maastricht aan gemeente, 19 augustus 2005. 
35   Dagblad De Limburger, ‘Winterland overweegt entreegeld’, 18 juni 2005. 
36   Brief voorzitter Vereniging van Binnenstad Ondernemers, 13 juli 2005; Brief Federatie Samenwerkingsverband 

Ondernemersverenigingen Maastricht, 14 juli 2005. 
37  Dagblad De Limburger, ‘Verhitte discussie over Rieu en Winterland’, 12 oktober 2005. 
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bemiddelt burgemeester Leers, wat leidt tot een afspraak voor nader overleg over zowel de toekomstige 

afspraken als de afhandeling van de aanslag die de Stichting reeds heeft ontvangen.  

 

Die belangrijke afspraak vindt plaats op 1 november 2005, in de aanloop naar de editie 2005-2006. Het 

betreft bestuurlijk overleg tussen het gemeentebestuur (burgemeester Leers en wethouder Aarts) en de 

Stichting Winterland. Daarbij worden afspraken gemaakt over de heffing van precario en leges, zowel wat 

betreft voorgaande als toekomstige edities. Het is de bedoeling dat de problemen hiermee voor eens en 

voor altijd zijn opgelost. Die afspraken omvatten – blijkens een door gemeentebestuur en 

Stichtingsvoorzitter Tielemans ondertekende brief38– het navolgende: 

1. De bestaande betalingsregeling inzake de € xxxxx39 precario en leges voor de edities 2001-2002, 2002-

2003 en 2003-2004 (te voldoen in jaarlijkse termijnen van € xxxxx40 met ingang van 2005) wordt 

gehandhaafd. 

2. De precario en leges voor de editie 2004-2005 worden vastgesteld op € 60.000,- (oorspronkelijk          

€ 81.000,-), waarbij een korting heeft plaatsgevonden van € 21.000,- door gebruik te maken van een 

anticipatie op een in het leven te roepen evenementensubsidieregeling. 

3. De leges en precario 2004-2005 zullen worden voldaan in vijf jaarlijkse termijnen van € 12.000,- met 

ingang van 2005. 

4. Het college heeft op 1 november besloten over een voorstel dat aan de gemeenteraad zal worden 

voorgelegd voor een nieuwe precarioverordening en een aanpassing van de legesverordening per       

1-1-2006. 

5. Er komt een raadsvoorstel voor een evenementenfonds dat gevoed wordt uit de extra opbrengsten van 

evenementen, alsmede een evenementensubsidieregeling. Winterland zal in aanmerking komen voor 

deze subsidieregeling. 

 

De dag erna prijst Winterlandvoorzitter Tielemans burgemeester Leers in de lokale media voor zijn 

bemiddelingspoging: ‘Leers heeft Winterland gered’41. 

 

Als sluitstuk van deze operatie stelt de raad in december 2005 de nieuwe precarioverordening vast, en 

tegelijkertijd ook de speciaal in het leven geroepen subsidieregeling voor evenementen en een 

evenementenfonds. Het gemeentebestuur hoopt dat hiermee aan alle eventuele onduidelijkheid een eind is 

gekomen.  

 

 

 

                                                

 

 
38  Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 2 november 2005, ondertekend door zowel burgemeester en 

gemeentesecretaris als door Stichtingsvoorzitter Tielemans. 
39  In verband met vertrouwelijkheidsvereisten wordt de omvang van openstaande vorderingen niet vermeld. 
40  Idem. 
41   Dagblad De Limburger, ‘Akkoord over precario Winterland’, 2 november 2005. 



 

 

 

 
 

19 

 

 

 

Winterland en het Maastrichtse evenementenbeleid 

2.2.3 Van moeizame verhoudingen tot regelrecht conflict 

In het voorjaar van 2006 treedt Jean Jacobs aan als nieuwe portefeuillehouder Economische Zaken. Hij 

houdt ook de portefeuille Financiën. Hij wordt daarmee verantwoordelijk voor Winterland. Volgens Dagblad 

De Limburger van 21 oktober 2009 verklaart hij later over die periode: “Ik kreeg de Winterland-erfenis in 

mijn schoot geworpen en trof een betalingsrotzooi aan van voorgangers en allerlei afspraken tussen stadhuis 

en Winterland”42. 

 

Vlak daarvoor, in februari 2006, stuurt de Stichting Winterland de gemeente een brief, waarin zij de in 2005 

gemaakte afspraken over de te betalen precariorechten en leges voor voorgaande edities ter discussie 

stelt43. In de brief stelt het Stichtingsbestuur recht te hebben op een korting van 25% op de 

precariobelasting, en geeft bovendien aan dat er ‘onregelmatigheden’ zitten in de door de gemeente 

verstuurde overzichten van de precarioheffing voor de editie 2005-2006 (gebaseerd op het opmeten van de 

opstallen op het Vrijthof).  

In april 2006 antwoordt44 de gemeente, bij monde van de Directeur Domein SEB, op de brief. Gerefereerd 

wordt aan de mede door voorzitter Tielemans ondertekende afspraken van november 2005, en uitgelegd 

wordt dat de 25% korting in feite een subsidie is ter hoogte van 25% van het verschuldigde bedrag aan 

precariobelasting. Die subsidie moet de Stichting wel zelf aanvragen. De gemeente vraagt verder om 

verduidelijking van de ‘onregelmatigheden’ die in de berekeningen van de verschuldigde precariobelasting 

zouden zitten45.  

 

In 2007, na de editie 2006-2007, laat wethouder Jacobs zijn ambtenaren de gang van zaken rondom 

Winterland op een rijtje zetten. Hij ziet dat de betalingsachterstanden in de loop van de tijd groter zijn 

geworden46. Het betreft zowel de achterstand voor wat betreft de betalingsregelingen uit eerdere jaren als 

de verschuldigde precario over de edities 2005-2006 en 2006-2007.  

 

Op 12 oktober 2007 vindt overleg plaats tussen ambtenaren van de gemeente met een delegatie van het 

bestuur van de Stichting over de financiële perikelen. Uit een collegebesluit van enkele weken later wordt 

duidelijk dat tijdens de bespreking is gebleken “dat er een verschil van mening bestaat over de uit te keren 

subsidies en de wijze van verrekening hiervan met precariobelastingen en leges. Nadere onderzoeken leren 

dat de Stichting uitgaat van mondelinge toekenningen en dat de Stichting verzuimd heeft een aantal 

mogelijke subsidies schriftelijk aan te vragen. In een geval waar subsidie wel aangevraagd werd, heeft dit 

                                                

 

 
42   Dagblad De Limburger, ‘IJzig koude Winterpret’, 21 oktober 2009. 
43   In het gemeentelijk dossier is deze brief niet aangetroffen. Er wordt aan gerefereerd in: Brief aan Stichting 

Winterland Maastricht, 25 april 2006. 
44  Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 25 april 2006. 
45  In het gemeentelijke dossier is geen schriftelijke reactie van het Stichtingsbestuur aangetroffen. 
46   In verband met vertrouwelijkheidsvereisten wordt de omvang van openstaande vorderingen niet vermeld. 
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niet geleid tot bestuurlijke besluitvorming”47. Uit het stuk blijkt ook dat de Stichting Winterland niet alleen 

rekent op subsidies die volgens de gemeente hadden moeten worden aangevraagd, maar dat zij daarbij is 

uitgegaan van veel te optimistische berekeningen: de subsidies kunnen maximaal 25% van de geheven 

precariobelasting omvatten, terwijl de Stichting erop rekent dat de volle 100% van de te betalen precario en 

leges kunnen worden gecompenseerd. De Stichting geeft in het overleg tevens aan dat zij pas de 

achterstallige betalingen zal doen, als alle subsidies waarop wordt gerekend, zijn verrekend met de 

betalingsachterstand. 

  

Wethouder Jacobs bereidt een collegebesluit voor waarin hij het college voorstelt om te besluiten: 

1. geen achterstalligheid in leges en precario te accepteren en geen nieuwe betalingsregelingen aan te 

gaan; 

2. geen eventueel toe te kennen subsidies te verrekenen met de achterstallige betalingen, omdat de 

precarioverordening noch de subsidieregeling evenementen hiertoe mogelijkheden bieden; 

3. met betrekking tot de achterstallige betalingen precario 2005-2006 en 2006-2007, vanwege 

overschrijding van de betalingstermijnen, een invorderingstraject te starten; 

4. met betrekking tot de achterstallige termijnen (jaarschijven 2006 en 2007) van de betalingsregelingen 

2001-2004 en 2004-2005 eveneens een invorderingstraject te starten48. 

 

Op 5 november 2007 besluit het college conform het voorstel.  

 

Tegelijkertijd ligt ook een tweede collegebesluit voor van wethouder Jacobs, waarin “voorstellen worden 

gedaan om eerder gecommuniceerde mondelinge toekenningen en/of mondeling gesloten overeenkomsten 

met het bestuur van de Stichting Winterland formeel te bekrachtigen”49. Concreet wordt voorgesteld om 

subsidies voor twee eerdere edities en de toekomstige editie van Winterland toe te kennen. Volgens het 

voorstel heeft het gemeentebestuur verzuimd een beslissing te nemen over eerder gedane 

subsidieaanvragen van de Stichting Winterland voor de edities 2005-2006 en 2006-2007. Bovendien wordt 

de Stichting een eenmalige extra subsidie toegekend voor activiteiten in het Huis van de Kerstman, dat als 

een extra ‘kwaliteitsimpuls’ wordt beschouwd50. Het college stemt ook met dit voorstel in. 

 

Uit het gemeentelijk dossier blijkt dat in november 2007 met het bestuur van de Stichting wordt afgesproken 

dat in de daaropvolgende periode diverse achtereenvolgende betalingen zullen worden gedaan door het 

Stichtingsbestuur en de gemeente, om zo uit de impasse te komen. Op 23 november 2007 wordt hiermee 

                                                

 

 
47  Collegenota ‘Winterland: achterstallige precario en leges’, 5 november 2007, p.1. 
48  Collegenota ‘Winterland: achterstallige precario en leges’, 5 november 2007, p.1. 
49  Collegenota ‘Winterland: subsidies’, 5 november 2007, p.1. 
50 Interview J. Jacobs en Collegenota ‘Winterland: subsidies’, 5 november 2007. In de collegenota wordt voorgesteld 

‘de bestuurlijke toezegging te bekrachtigen om de stichting een eenmalige extra subsidie te verstrekken van            
€ 50.000 vanwege de extra impuls die Winterland geeft aan de editie 2007/2008 met het Huis van de Kerstman’ 
(Collegenota ‘Winterland: subsidies’, 5 november 2007, p.6).    
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een begin gemaakt wanneer door de Stichting Winterland en de gemeente op dezelfde dag betalingen 

worden verricht: de Stichting Winterland maakt achterstallige bedragen van de oude betalingsregelingen uit 

de periode 2001-2004 en 2004-2005 over op de rekening van de gemeente, en de gemeente maakt – na de 

ontvangst van deze betalingen te hebben gecontroleerd – op haar beurt de in het besluit van 5 november 

genoemde subsidiebedragen over aan de Stichting. Uit het gemeentelijke dossier blijkt dat het de bedoeling 

is dat eind november alle betalingen zijn gedaan: de gemeente keert een subsidie uit, waarna de Stichting 

de over datzelfde jaar verschuldigde precario en leges betaalt. Eind 2007 is dit inderdaad gebeurd, zo blijkt 

uit het gemeentelijk dossier. Begin 2008 staan dan alleen nog de over de editie 2007-2008 verschuldigde 

precario en leges, en de nog niet verjaarde termijnen van de oude betalingsregelingen (2001-2004 en   

2004-2005) open, maar de betalingstermijnen daarvan zijn niet verstreken. Op dat moment is er dus geen 

sprake van enige achterstallige betalingen door de Stichting Winterland.  

 

Een teken dat de verhoudingen er ondanks de financiële afwikkeling niet beter op worden zijn de problemen 

die in december 2007 ontstaan tussen het Stichtingsbestuur en wethouder Jacobs. De voorzitter van de 

Stichting zegt in Dagblad De Limburger dat de wethouder niet te vertrouwen is (zie paragraaf 2.1).  

 

In 2008 worden er door de Stichting twee verzoeken om subsidie ingediend. Het eerste verzoek wordt in 

januari 2008 ingediend vanwege een exploitatietekort van de editie 2007-2008, maar de Stichting levert 

nooit de benodigde gegevens hiervoor aan, zodat het verzoek door de gemeente uiteindelijk niet 

ontvankelijk verklaard wordt. Het tweede verzoek wordt in december 2008 ingediend in verband met een 

kwaliteitsimpuls voor de editie 2008-2009. Deze subsidie wordt toegezegd, maar zal later alsnog tot 

problemen leiden, omdat ook voor deze aanvraag de benodigde schriftelijke gegevens, ondanks verzoeken 

van de gemeente, nooit worden aangeleverd door de Stichting. 

 

Eind november 2008 besluit wethouder Jacobs een procedure tot beslaglegging op de tegoeden van de 

Stichting in gang te gaan zetten. Aanleiding hiervoor is de vaststelling op ambtelijk niveau dat de 

openstaande vorderingen51 niet tijdig zijn betaald. Wethouder Jacobs brengt de beslissing om beslag te gaan 

leggen niet in het college. Hij is van mening dat de beslissing voortvloeit uit de eerder gemaakte afspraken 

in het college over de manier waarop met de Stichting en de ontstane betalingsachterstanden zou worden 

omgegaan.  

 

In de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar hebben wethouder Jacobs en burgemeester Leers telefonisch 

contact. Leers is tijdens een bezoek aan Winterland benaderd door het bestuur van de Stichting, iets dat in 

deze jaren met enige regelmaat gebeurt. Leers is overtuigd van het grote (economische) belang van 

Winterland voor de stad en kiest in het dossier Winterland een duidelijk andere opstelling dan 

portefeuillehouder Jacobs, namelijk die van benaderbare burgervader die luistert en bemiddelt waar nodig. 

In tegenstelling tot Jacobs, die een slechte verstandhouding heeft met het bestuur van de Stichting, heeft 

                                                

 

 
51  In verband met vertrouwelijkheidsvereisten wordt de omvang van openstaande vorderingen niet vermeld. 
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Leers regelmatig contact met de bestuursleden van de Stichting Winterland. Deze rol botst met enige 

regelmaat met die van wethouder Jacobs, die als wethouder Financiën kiest voor een striktere benadering. 

Jacobs heeft ernstig bezwaar tegen de uitzonderingspositie van de Stichting Winterland, die jarenlang wist 

weg te komen met een forse betalingsachterstand aan de gemeente, en nu opnieuw een grote achterstand 

heeft opgebouwd, iets dat andere burgers en bedrijven volgens hem niet vergund is52.   

 

Aanleiding voor het telefoongesprek is dat de bestuursleden van de Stichting burgemeester Leers hebben 

laten weten dat de beslaglegging, die in deze dagen is geëffectueerd, betekent dat leveranciers niet kunnen 

worden betaald, wat het directe einde van het evenement zou kunnen betekenen. Burgemeester Leers is 

onaangenaam verrast door de beslaglegging waar hij niks van weet, en is bezorgd dat plotselinge sluiting 

van Winterland schadelijk is voor de reputatie van de stad, en brengt de klacht van het Stichtingsbestuur 

aan Jacobs over. Jacobs meldt Leers op zijn beurt dat hij door de ambtenaren is geïnformeerd over 

problemen met de beveiliging op Winterland: bij controle door handhavers is gebleken dat niet het vereiste 

aantal beveiligers aanwezig is op het evenement. Hij vraagt de burgemeester, die verantwoordelijk is voor 

de handhaving, om hier wat aan te doen53. Hij wil dat de burgemeester het evenement anders laat 

stopzetten. Die voelt daar niets voor: het zou grote negatieve gevolgen hebben voor de stad en de 

ondernemers54. Het gesprek eindigt zonder beslissing over beide zaken. 

Op 29 december legt de gemeente per brief een last onder dwangsom op aan het bestuur van de Stichting 

Winterland vanwege onvoldoende en niet gecertificeerd beveiligingspersoneel55. Na deze interventie en 

overleg met het Stichtingsbestuur wordt er alsnog voor voldoende beveiliging gezorgd. 

 

Pas in maart 2009 wordt duidelijk dat er nauwelijks geld staat op de rekening(en) waarop beslag is gelegd. 

In deze periode nodigt wethouder Jacobs de Stichting per brief uit om over de toekomst te praten, maar hij 

voegt daaraan toe: “Maar dit gesprek kan pas zinvol zijn als door u voldaan is aan de verplichting tot het 

betalen van de achterstallige precariogelden”56. Het gesprek tussen Jacobs en de Stichting zal niet 

plaatsvinden. 

 

In de dagen van 17 t/m 20 maart vinden er, in eerste instantie na afloop van een raadsvergadering, diverse 

interviews plaats met wethouder Jacobs over Winterland. Een journalist van Dagblad De Limburger is goed 

geïnformeerd over de betalingsachterstanden van de Stichting Winterland en vraagt de wethouder hiernaar. 

Op 18 maart staat er een stuk in de krant waarin wethouder Jacobs uitspraken doet over de achterstallige 

betalingen door de Stichting Winterland57. Enkele dagen later vindt nog een vervolggesprek plaats tussen 

krant en wethouder, waarin ook wordt gerefereerd aan de financiële verplichtingen die zijn ontstaan uit het 

                                                

 

 
52  Interviews ambtenaren gemeente Maastricht; Interview J. Jacobs; Interview G. Leers. 
53  Interview J. Jacobs. 
54  Interview G. Leers. 
55  Dit wordt vermeld in: Brief aan Stichting Winterland Maastricht, 10 augustus 2010.  
56   Dagblad De Limburger, ‘Poker met Winterland’, 22 oktober 2009. 
57  Dagblad De Limburger, ‘Faillissement Winterland overwogen’, 18 maart 2009. 
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niet-betalen voor gas, water en elektriciteit. De wethouder wordt over de kwestie ook op TV Maastricht 

geïnterviewd op 20 maart.  

 

Op 23 maart benadert burgemeester Leers wethouder Jacobs. Stichtingsvoorzitter Tielemans heeft zich over 

de wethouder bij hem beklaagd. Na overleg met Jacobs sluit burgemeester Leers aan de telefoon een 

mondelinge ‘principe-overeenkomst’ met de voorzitter van het Stichtingsbestuur over een oplossing van de 

problemen tussen gemeente en Stichtingsbestuur. Deze mondelinge overeenkomst wordt diezelfde avond 

nog in telefonisch overleg tussen burgemeester en wethouder besproken en op schrift gezet58. De Stichting 

zal op korte termijn in twee gelijke stappen het totaalbedrag59 aan achterstallige betalingen overmaken aan 

de gemeente, en de gemeente zal na de eerste betaling de gebruikelijke subsidie van 25%60 overmaken. Na 

de tweede betaling door de Stichting zullen onderhandelingen starten over een verlenging van de 

optieregeling met nog eens vijf jaar, met als uitgangspunten: maximaal vier weken durend Winterland; over 

de ijsbaan wordt geen precariobelasting geheven; geen subsidies meer; afspraken over kwaliteit van het 

evenement en een vaste contactpersoon. Een dag later, op 24 maart, melden de wethouder en 

burgemeester de overeenkomst in het college. Zij krijgen het groene licht om de overeenkomst te sluiten61. 

In de dagen of weken daarna wordt door de gemeentelijke organisatie een concept-

vaststellingsovereenkomst opgesteld62. Uit het gemeentelijk dossier wordt niet duidelijk of en op welke wijze 

de overeenkomst aan het bestuur van de Stichting Winterland wordt voorgelegd. Uit het dossier blijkt wel 

dat Stichtingsvoorzitter Tielemans in deze periode terugtreedt63. Eind maart en begin april vindt nog overleg 

plaats tussen wethouder Jacobs en het bestuur van de Stichting, maar een schriftelijke, door beide partijen 

ondertekende overeenkomst komt er niet, en de mondelinge afspraken zijn niet ten uitvoer gebracht. Op     

2 april stuurt het bestuur een brief aan wethouder Jacobs waarin het bestuur stelt dat tot hun grote spijt 

niet eerder dan 1 september 2009 kan worden voldaan aan de betalingsverplichting64. Daarmee is de deal 

definitief van de baan en lijkt de mogelijkheid van een oplossing verder weg dan ooit. Het college 

concludeert65 later: “Daarbij komt dat uw cliënte een eind maart 2009 tot stand gekomen regeling in der 

minne om haar moverende redenen uiteindelijk niet heeft bekrachtigd”.  

 

In deze periode stellen de raadsfracties van de LPM (19 maart), CDA (26 maart) en CVP en VVD (27 april 

2009 en 24 juli 2009) een hele trits vragen over de gang van zaken aan het gemeentebestuur. Eerder, in 

februari en maart 2009, had het raadslid Nelissen van de Seniorenpartij Maastricht dat ook al gedaan. De 

                                                

 

 
58   Interview J. Jacobs en notulen rondvraag Collegevergadering 24 maart 2009. 
59  In verband met vertrouwelijkheidsvereisten wordt de omvang van openstaande vorderingen niet vermeld. 
60  Onduidelijk is over welke editie van Winterland het hier gaat. 
61  Interview J. Jacobs. 
62  Concept-vaststellingsovereenkomst inzake vorderingen gemeente Maastricht jegens Stichting Winterland Maastricht, 

ongedateerd. Volgens de ambtelijke reactie van de gemeente op de concept-Nota van Bevindingen inzake dit 
rekenkameronderzoek dateert de concept-overeenkomst van begin mei 2009. 

63  Notulen ambtelijk/bestuurlijk overleg Winterland van 29 april 2009. 
64  Brief Stichting Winterland Maastricht aan wethouder Jacobs, 2 april 2009. 
65  In een brief van 27 mei 2009 aan de advocaat van de Stichting Winterland Maastricht. 



 

 

 

 
 

24 

 

 

 

Winterland en het Maastrichtse evenementenbeleid 

vragen van maart en april worden uiteindelijk op 22 september beantwoord, nadat in mei aan de raadsleden 

is gemeld dat vanwege een onderzoek naar de mogelijke schending van de geheimhoudingsplicht niet 

binnen de gestelde termijn antwoord kon worden gegeven.  

De interventie van burgemeester Leers en wethouder Jacobs van eind maart leidt in ieder geval niet tot 

betere verhoudingen met het bestuur van de Stichting Winterland. Integendeel: op 28 april 2009 doet de 

advocaat van de Stichting Winterland schriftelijk aangifte tegen wethouder Jacobs wegens schending van de 

geheimhoudingsplicht over het verschuldigd zijn van (precario)belasting. Het gaat om de gesprekken die 

Jacobs in de dagen van 17-20 maart heeft gehad met Dagblad De Limburger. Jacobs hoort ervan op 29 april 

als een journalist hem de brief van de Stichting aan het OM met daarin de aangifte voor een reactie 

voorlegt.  

 

Gedurende de maand mei 2009 worden er door zowel de gemeente als de Stichting Winterland voorstellen 

gedaan voor bemiddeling en oplossing van de problemen, maar het lukt de partijen niet om het eens te 

worden. Na een slecht verlopen overleg tussen drie van de vier bestuursleden van de Stichting en 

wethouder Jacobs en enkele ambtenaren in dezelfde maand is het Stichtingsbestuur zo boos, dat ze in een 

lange, warrige brief van 26 juni eist van de wethouder dat hij publiekelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt 

en dat er spoedig over een schadevergoeding wordt overlegd.  

Na een reeks aan brieven en mails over en weer tussen Stichting en gemeente informeert het college van 

B&W op 17 juli 2009 de Stichting Winterland per brief dat de invordering van alle door de Stichting 

verschuldigde bedragen nu onverkort zal worden ingezet.  

 

Op 28 juli 2009 informeert het college de Stichting Winterland per brief dat de gemeente zich nader aan het 

bezinnen is over de vraag hoe vanaf 2010-2011 in de stad Maastricht het beste invulling kan worden 

gegeven aan een aansprekend winterevenement.  

 

Op 22 september 2009 informeert het college de gemeenteraad per brief uitgebreid over de gang van zaken 

rondom Winterland en de problemen met de Stichting Winterland.  

 

Elektriciteitsvoorziening op het Vrijthof 

 

In het najaar van 2009 zoekt de Stichting Winterland de publiciteit over de te hoge bedragen die de 

organisatoren van Winterland zouden moeten betalen voor de stroomvoorziening op het Vrijthof. Per brief 

maakt de advocaat van de Stichting op 27 augustus 2009 hiertegen ook bezwaar bij de gemeente. In 

september 2009 verschijnen er publicaties over in de regionale media66. De Stichting stelt dat de kosten van 

de stroomvoorziening in de periode 2004-2009 zijn verdrievoudigd. Het gaat daarbij met name om de huur 

van de zogenaamde stroomkasten op het Vrijthof (aangesloten op het ondergrondse stroomnetwerk) en 

niet over het elektriciteitsverbruik. Al eerder, in juli 2008, heeft de Stichting zich schriftelijk beklaagd bij de 

                                                

 

 
66  Dagblad De Limburger, ‘Onderzoek naar stroom Vrijthof’, 26 september 2009. 
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gemeente over de hoogte van de stroomafrekening van de editie 2007-2008 en een specificatie gevraagd.  

 

De verklaring van de gemeente in 2009, zowel naar de Stichting als naar de media, is gecompliceerd. Het 

verschil heeft allereerst te maken met de huurperiode die in de laatste edities veel langer was dan in 

eerdere jaren. Daarnaast speelt een belangrijke rol in de hogere kosten dat het Vrijthof in 2003 is voorzien 

van een volledig nieuw en up-to-date ondergronds stroomnetwerk, met veel aansluitpunten voor 

evenementen. De kosten voor het huren van de bijbehorende nieuwe elektriciteitskasten zijn daardoor 

hoger geworden. Complicerende factor in het dossier is dat gemeente en evenementenorganisatoren in het 

verleden zaken deden met Nutsbedrijven Maastricht, en dat dit bedrijf later is overgenomen door Essent. 

Essent is vervolgens gespitst in Enexis, de beheerder van het stroomnetwerk (de ondergrondse 

infrastructuur) en daarmee eigenaar van de stroomkasten, en Essent, de leverancier van stroom. Veel 

evenementenorganisatoren sloten in het verleden sponsorcontracten met Nutsbedrijven af, waardoor de 

stroomkasten en de geleverde stroom tegen aanzienlijke korting werden geleverd. Met Enexis en Essent zijn 

dergelijke afspraken er niet. De evenementenorganisatoren moeten dus verplicht de stroomkasten van 

Enexis huren (die immers eigenaar is) en zitten bovendien vast aan stroomleverantie door Essent, waarmee 

de gemeente een contract heeft in die tijd.   

 

 

Op 17 oktober 2009 wordt duidelijk dat het OM heeft besloten de strafklacht tegen wethouder Jacobs te 

seponeren. Het OM laat weten dat onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van een strafbaar feit. 

De reden voor de seponering is dat de informatie over achterstallige betalingen al openbaar was (namelijk in 

de gepubliceerde besluitenlijst van het college) op het moment dat wethouder Jacobs er uitspraken over 

deed in de media. De advocaat van de Stichting dient direct daarna een nieuwe strafklacht in, nu tegen hele 

college. Deze zal uiteindelijk in juni 2010 worden ingetrokken door de advocaat van de Stichting. 

 

In de aanloop naar de editie 2009-2010 voert de gemeente de druk op de Stichting Winterland om de 

achterstallige betalingen te verrichten verder op. In de maanden augustus, september en oktober 2009 

worden diverse betalingen verricht door de Stichting Winterland. Maar in november constateert de gemeente 

dat er nog steeds een aanzienlijk bedrag67 openstaat. Op 10 november wordt de Stichting per brief verzocht 

deze vorderingen te voldoen, en wordt gemeld dat de vorderingen uit handen zijn gegeven aan de 

stadsadvocaat ten behoeve van een incassotraject. Tegelijkertijd zijn er nog steeds problemen over de 

subsidie voor de editie 2008-2009, die eerder is toegekend, maar waarvan de hoogte niet is vastgesteld 

omdat er nog documenten moeten worden aangeleverd. 

 

Editie 2009-2010 van Winterland – de laatste van de in 2003 afgesproken optieregeling 2004-2009 - gaat 

gepaard met allerlei rechtstreekse conflicten tussen Stichting en gemeente. Al bij het opbouwen van het 

evenement, op 26 november 2009, stuurt de gemeente de Stichting een brief, waarin wordt aangegeven dat 

                                                

 

 
67  In verband met vertrouwelijkheidsvereisten wordt de omvang van openstaande vorderingen niet vermeld. 
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niet volgens de verleende vergunning is opgebouwd. In overleg wordt vervolgens besloten de vastgestelde 

afwijkingen achteraf zoveel mogelijk te ‘legaliseren’, door gewijzigde vergunningen (evenementenvergunning 

en drank- en horecawetvergunning) te verlenen68. Op 10 december laat de gemeente het Stichtingsbestuur 

per brief weten dat er overtredingen van de vergunningsvoorwaarden zijn geconstateerd, met name 

betreffende het niveau van de verplichte beveiliging. Als niet binnen een dag wordt aangetoond dat de 

beveiligers wel gecontracteerd waren, zal een last onder bestuursdwang worden opgelegd, wat betekent dat 

Winterland zal worden stilgelegd. “Eerst na dit voornemen en na indringend overleg met de Stichting zijn 

zodanige maatregelen getroffen dat het minimaal noodzakelijke beveiligingsniveau is gerealiseerd. 

Daarnaast is bij controles gebleken dat er (verboden) wapens, waaronder werpsterren, werden verkocht 

vanuit een stand op de kerstmarkt. Deze verkoop is op last van de politie gestaakt”, schrijft de gemeente 

later over deze periode69. Op 15 december maakt de advocaat van de Stichting op zijn beurt bezwaar tegen 

diverse onderdelen van de verleende vergunning. Op 24 december 2009 komt daar nog een brief van het 

gemeentebestuur overheen, waarin op formele gronden de toegekende subsidie (van € 25.103,50) voor de 

editie 2008-2009 alsnog op € 0,- wordt vastgesteld. De Stichting heeft, ondanks herhaalde verzoeken, de 

noodzakelijke documentatie niet aangeleverd. 

 

In januari 2010 is het totaal aan openstaande vorderingen op de Stichting Winterland opgelopen tot circa  

€ 320.00070. 

 

Op 11 en 12 februari 2010 informeert het college de gemeenteraad per brief over respectievelijk de 

voorbereidingen op het kerstevenement in de winter van 2010-2011, en de ontwikkelingen rondom de 

laatste editie van Winterland en de problemen met de Stichting Winterland. 

 

Op 18 februari 2010 stuurt burgemeester Mans - die de afgetreden burgemeester Leers vervangt - een brief 

aan de Stichting waarin wordt gemeld het “voornemen om de aanvraag voor een evenementenvergunning 

Winterland Maastricht editie 2010 te weigeren’. Al in september 2009 had de Stichting een vergunning 

aangevraagd voor de editie 2010-2011. De burgemeester heeft in december 2009 per brief aangegeven de 

beslissing hierover te moeten uitstellen, en laat nu weten van plan te zijn de vergunning te weigeren.  

 

In de maand maart gaan er diverse brieven en mails heen en weer tussen de gemeente en de Stichting 

Winterland. Deze gaan over een aantal verschillende aspecten: de aangevraagde vergunning voor de winter 

2010-2011, de kwestie van de te dure stroomkasten op het Vrijthof en de achterstallige betalingen van de 

Stichting. Uit een brief van 31 maart 2010 aan de Belastingdienst blijkt dat de gemeente bezig is met 

voorbereidingen voor het aanvragen van het faillissement van de Stichting Winterland.  

 

                                                

 

 
68 Dit wordt vermeld in: Brief Burgemeester van Maastricht aan Stichting Winterland Maastricht, 10 augustus 2010. 
69 Dit wordt vermeld in: Brief Burgemeester van Maastricht aan Stichting Winterland Maastricht, 10 augustus 2010. 
70 Dit is het bedrag dat de curator vermeldt in zijn Faillissementsverslag (vervolgverslag 1 d.d. 8 april 2011).  
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Op 13 april 2010 komt de advocaat van de Stichting naar het gemeentebestuur voor een zogenaamde 

‘zienswijze-zitting’: een mondelinge gelegenheid tot toelichting op het voornemen van de burgemeester om 

geen vergunning voor een nieuwe editie van Winterland te verstrekken. In het vervolg hierop blijkt – zoals 

vaker is gebeurd – dat er geen overeenstemming bestaat tussen gemeente en Stichting Winterland over het 

verslag van de hoorzitting. Dit wordt opgelost door de beide verslagen (dat van de gemeente en dat van de 

Stichting) samen tot het definitieve verslag te maken. 

 

Ook in april en mei 2010 blijft er correspondentie tussen gemeente en Stichtingsbestuur heen en weer gaan.  

Op 26 mei 2010 doet de Stichting per brief een voorstel aan de gemeente voor een werkgroep, om de 

problemen op te lossen71. De gemeente reageert op 17 juni 2010 met de mededeling dat er niet gesproken 

kan worden voordat “volledig invulling wordt gegeven aan de openstaande betalingsverplichtingen vanuit 

het verleden”72. Een dag eerder heeft de Stichting Winterland met een persbericht bekend gemaakt de 

strafklacht tegen het college in te trekken.  

 

Op 11 augustus 2010 stuurt het bestuur van de Stichting een brief aan de gemeente, waarin opnieuw een 

voorstel wordt gedaan tot benoeming van een onafhankelijke commissie voor het oplossen van de financiële 

geschillen tussen de Stichting en de gemeente, inclusief het ‘dossier stroomkasten’. De Stichting eist tevens 

dat zij de komende jaren Winterland mag blijven organiseren op het Vrijthof. De brief valt niet goed bij de 

gemeente, die op 1 oktober antwoordt niet in te gaan op het voorstel: de Stichting had bezwaar moeten 

maken tegen de eerdere aanslagen, en door dat niet te doen zijn deze onherroepelijk geworden. De 

gemeente wijst bovendien op het risico van rechtsongelijkheid als nu op het voorstel tot arbitrage zou 

worden ingegaan. 

 

Op 17 augustus 2010 laat de burgemeester de Stichting schriftelijk weten dat de eerder aangevraagde 

vergunning voor Winterland 2010-2011 definitief geweigerd wordt. Al in februari was het voornemen hiertoe 

door de burgemeester aangekondigd. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een alternatief 

kerstevenement in Maastricht al maanden in volle gang. 

 

In september 2010 besluit het college tot het aanvragen van het faillissement van de Stichting Winterland. 

Nadat de Stichting in oktober 2010 de andere schuldeisers betaalt, trekt de gemeente de 

faillissementsaanvraag in. Maar de vervolgens opnieuw ingediende aanvraag wordt uiteindelijk op             

16 november 2010 toch door de rechtbank behandeld, en de Stichting Winterland wordt op verzoek van de 

gemeente failliet verklaard door de rechtbank. Enkele dagen later wordt duidelijk dat Stichtingsbestuur niet 

in hoger beroep gaat. 

 

 

                                                

 

 
71 Hiernaar wordt verwezen in: Brief gemeente aan Stichting Winterland Maastricht, 17 juni 2010. 
72 Brief gemeente aan Stichting Winterland Maastricht, 17 juni 2010.   



 

 

 

 
 

28 

 

 

 

Winterland en het Maastrichtse evenementenbeleid 

2.3 Tenslotte: de kern van de reconstructie van het Winterland-dossier 

Voorgaande schets van 11 jaar Winterland in Maastricht is, behalve op basis van documenten, ook gevoed 

door de gesprekken die de rekenkamer heeft gevoerd. Uit deze schets en die gesprekken kunnen de 

volgende hoofdpunten worden geformuleerd:  

 Het evenement Winterland is in 1999, mede op initiatief van een gemeentebestuurder, door een aantal 

ondernemers gestart. De gemeente heeft vanaf het begin gekozen voor een sterk faciliterende 

opstelling ten opzichte van de organisatoren, waarbij moeilijkheden werkende weg en op creatieve 

wijze werden verholpen. Voorbeelden zijn de manier waarop een vergunning op grond van de Drank- 

en Horecawet werd verstrekt, en de manier waarop de Stichting Winterland financieel tegemoet werd 

gekomen met een (gedeeltelijke) vrijstellingsregeling voor precariobelasting en de toekenning van 

subsidies.  Ook de terugkerende overtredingen van de vergunningsvoorwaarden (zoals de verplichte 

beveiliging) worden, in ieder geval in de eerste jaren, in het algemeen op coulante wijze behandeld 

door de gemeente. 

 In deze beginjaren lijkt er geen helder beleidskader voor evenementen te bestaan waarbinnen 

Winterland moet passen. De gemeente probeert wel via (informele) contacten en subsidies te sturen op 

kwaliteit en het culturele profiel van Winterland te versterken. Ook in de optieregeling wordt kwaliteit 

als voorwaarde genoemd. Maar het evenement Winterland heeft vanaf het begin elementen van een 

kermis gehad (zoals het reuzenrad), en de organisatoren hebben het kermiselement in de loop van de 

jaren steeds proberen te versterken, met bijvoorbeeld een carrousel en behendigheidsspelen. De 

gemeente is niet erg succesvol geweest in het beteugelen hiervan. 

 Lange tijd is de gemeente in haar besluitvorming uitgegaan van een grote economische betekenis van 

Winterland voor de Maastrichtse economie, zonder dat dit op betrouwbaar onderzoek was gebaseerd. 

Het in 2007 verschenen onderzoek naar bezoekersstromen in Maastricht geeft een beperkte indicatie 

van het belang van Winterland voor het bezoek in met name de decembermaand, maar biedt geen 

houvast voor het vaststellen van de economische betekenis van Winterland voor de stad Maastricht. In 

2008 heeft de gemeente zelf onderzoek hiernaar laten verrichten. Daaruit bleek dat de economische 

betekenis van het evenement voor zowel de Winterland-ondernemers als de horeca en detailhandel in 

de rest van de stad aanzienlijk was.  

 Vanaf het begin klagen de bestuurders van de Stichting Winterland in de directe contacten met de 

gemeente én in de media over de hoge lasten die de gemeente oplegt voor precario. Ondanks een 

uiterst soepele behandeling van de Stichting Winterland door de gemeente Maastricht, onder meer met 

een jarenlange (gedeeltelijke) vrijstellingsregeling voor precariobelasting en jaar in jaar uit verleende 

subsidies, ontstaan er binnen enkele jaren problemen over het niet-betalen van de rekeningen door de 

Stichting. Problemen die tot het eind van Winterland spelen, en ook gaandeweg groter worden. De 

soepelheid van de gemeente is opmerkelijk, omdat de Stichting nooit inzage heeft willen geven in de 

exploitatieresultaten van Winterland. Dit ondanks het feit dat dit een voorwaarde was voor de 

optieregeling, en ook steeds een voorwaarde was voor de toekenning van subsidie. Daardoor bestaat er 

tot de dag van vandaag geen enkel antwoord op de vraag wat de organisatoren aan Winterland hebben 

verdiend. Achteraf bekeken is het moeilijk te begrijpen waarom de gemeente niet strikter de hand heeft 

gehouden aan deze voorwaarde, en pas in de laatste periode is gestopt met het toekennen en 
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verstrekken van subsidie. Hetzelfde geldt voor het laten oplopen van de betalingsachterstanden tot een 

bedrag van meer dan € 300.000,- in 2010.  

 De rekenkamer heeft duidelijke signalen opgevangen dat er in de ambtelijke organisatie soms huiver 

bestond om de organisatoren van Winterland aan te spreken op gemaakte afspraken en op afstand te 

houden. Ambtenaren en bestuurders zijn met enige regelmaat onder druk gezet en de publieke opinie 

werd voortdurend via de kranten bespeeld. Voorbeelden daarvan zijn de strafklacht tegen wethouder 

Jacobs en de klacht die in 2007 tegen een betrokken ambtenaar werden ingediend. De gemeente heeft 

aan deze opstelling van de organisatoren van Winterland door de jaren heen onvoldoende weerwerk 

geboden. Pas in 2008 en 2009, wanneer het einde van de optieregeling in zicht komt, lijkt daarin een 

omslag plaats te vinden. Het faillissement van de Stichting in 2010 is daarvan het rechtstreekse 

resultaat.   

 Een cruciaal moment in de relatie gemeente-Winterland betreft de reuzenradverplaatsing in november 

2003. Cruciaal, omdat in die dagen een verlenging van de optieregeling met nog eens vijf jaar aan de 

Stichting Winterland wordt weggegeven, zonder veel voorwaarden te stellen en zonder de bestaande 

betalingsproblematiek te adresseren. Omdat er heel snel moet worden gehandeld – het is enkele dagen 

voor de start van Winterland - is het enerzijds begrijpelijk dat de gemeente de Stichting Winterland 

tegemoet wil komen; de fout lag immers bij de gemeente. Minder goed te begrijpen is waarom er een 

afkoopsom én een verlenging van de optieregeling met nog eens vijf jaar worden weggegeven.  

 Op verschillende momenten in de tijd, met name in 2005, 2007 en 2009, heeft het gemeentebestuur 

serieuze pogingen gedaan de met name financiële problemen met de Stichting Winterland definitief op 

te lossen. Daarbij is een terugkerend patroon dat op basis van een inventarisatie van de – steeds groter 

wordende – betalingsachterstanden een genereuze regeling aan de Stichting wordt aangeboden, die 

erop neerkomt dat de gemeente de maximaal mogelijke subsidies toekent (en soms zelfs eerst betaalt) 

als de Stichting de openstaande vorderingen betaalt. Onderdeel van het patroon (behalve eind 2007) is 

ook dat de gemeente haar kant van de afspraak nakomt, maar de Stichting niet (volledig).  

 Binnen het gemeentebestuur waren in de loop van de jaren aanzienlijke verschillen van inzicht over de 

vraag wat de meerwaarde was van Winterland (in de gekozen opzet) voor de stad Maastricht, en in 

hoeverre de organisatoren door de gemeente tegemoet gekomen moesten worden dan wel strikt  

moesten worden benaderd. Deze verschillen van inzicht leidden er met name in de periode 2006-2010 

toe dat de portefeuillehouder evenementenbeleid en de burgemeester kozen voor een verschillende 

benadering van de problemen met de Stichting Winterland: de één een harde lijn die een goede 

verstandhouding grotendeels onmogelijk maakte, en de ander een bemiddelende rol met als insteek om 

in overleg de problemen op te lossen. Het naast elkaar bestaan van deze benaderingen, die elkaar 

opvolgden en afwisselden, en soms ook met elkaar botsten, hebben onduidelijkheid gecreëerd, zowel 

naar buiten toe als binnen het ambtelijk apparaat. Dit heeft  de positie van de gemeente ten opzichte 

van het Winterlandbestuur geen goed gedaan. Overigens ook in de raad waren de verschillende 

opvattingen te horen.  

 Vanaf de start van Winterland hebben gemeentebestuurders en dus ook het ambtelijk apparaat veel 

directe contacten met de organisatoren van Winterland onderhouden, waarbij er onvoldoende 

duidelijkheid was over de rol die de gemeente wilde spelen. De rollen van mede-initiatiefnemer, 

facilitator en in sommige opzichten zelfs medeorganisator zaten de gemeente in de weg in haar rollen 
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van toezichthouder, bewaker van het imago van de stad en beschermer van de belangen van andere 

partijen in de stad, zoals omwonenden, en in het bewaken van de financiële belangen van gemeente. 
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3. Evenementenbeleid in Maastricht  

3.1 Inleiding 

Winterland heeft zich vanaf 1999 ontwikkeld zonder dat er sprake was van een eenduidig en integraal 

gemeentelijk evenementenbeleid. Dit betekende dat de gemeente geen duidelijke kaders had om de opzet 

van Winterland te toetsen aan beleidsdoelstellingen. De groei van het evenement Winterland en de discussie 

over de kwaliteit van het evenement in relatie tot het gewenste imago van de stad zijn mede aanleiding 

geweest voor de gemeente om een integraal evenementenbeleid te ontwikkelen. In dit hoofdstuk blikken wij 

kort terug op de ontstaansgeschiedenis en gaan wij in op de vraag hoe het huidige evenementenbeleid is 

vormgegeven.  

 

3.2 Ontwikkeling van het evenementenbeleid in Maastricht 

Vanaf eind jaren negentig is het aantal en de schaal van evenementen in Maastricht sterk gegroeid. Deze 

trend is in alle grote steden zichtbaar. Evenementen kunnen worden gezien als een instrument om diverse 

gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Deze kunnen liggen op het terrein van cultuur, sport, 

werkgelegenheid, imago en niet te vergeten de lokale economie73. Maar evenementen hebben ook een 

keerzijde. Zij leggen een druk op de leefbaarheid van met name het centrum van de stad. Denk aan 

bijvoorbeeld parkeerproblemen, geluidsoverlast en incidenten in de sfeer van openbare orde. 

 

Al in 1998 wordt binnen de gemeente een projectbureau voor evenementen opgericht (Projectorganisatie 

Evenementenbureau). Vanuit diverse betrokken gemeentelijke diensten en de VVV neemt een 

vertegenwoordiger deel. Het evenementenbureau heeft een sterk uitvoerend karakter en faciliteert vooral 

externe organisatoren hun weg te vinden binnen het gemeentelijk apparaat. Daarnaast zorgt het bureau 

voor de spreiding c.q. programmering van evenementen gedurende het jaar (de ‘jaarkalender 

evenementen’). In een evaluatie uit begin 2005 wordt de werkwijze als ‘reactief’ getypeerd74. 

 

In deze jaren kent de gemeente geen integraal evenementenbeleid. De beleidsdocumenten die er zijn, 

hebben nauwelijks sturende werking. Zo bestaan er een kadernotitie ‘Evenementen en stadspromotie’ uit 

                                                

 

 
73  Maastricht beschikt over cijfers uit 2005. Hieruit blijkt dat evenementen jaarlijks 40.000 extra hotelovernachtingen, 

65 mln. aan bestedingen en 980 banen opleveren (Gemeente Maastricht, Evaluatie en kaderstelling 
evenementenbeleid 2011-12014, 10 mei 2011). In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan gemeentelijk 
onderzoek uit 2008, waaruit de economische betekenis van het evenement Winterland in de winter van 2007-2008 
blijkt.  

74  Evaluatie Evenementenbureau Maastricht (Stadspromotioneel) evenementenbeleid 2002–2004, januari 2005, pp.5-6. 
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1996 en een Strategisch Beleidskader Evenementen uit 199975, waarin onder meer onderscheid wordt 

gemaakt tussen evenementen die goed zijn voor de naamsbekendheid van Maastricht, en evenementen 

waarvoor dat niet geldt. Voor de laatste is minder ondersteuning beschikbaar. Er bestaat geen 

subsidieregeling speciaal voor evenementen. Deze wordt pas in 2005 vastgesteld, samen met de oprichting 

van een evenementenfonds, dat wordt gevuld met de extra opbrengsten van evenementen. De 

subsidieregeling is bedoeld voor ‘evenementen die een stadspromotioneel karakter hebben of een 

volksevenement zijn die veel bezoekers trekken of evenementen die breedtesport en breedtecultuur 

stimuleren’76. 

  

In de loop van de jaren ontstaat er behoefte bij de gemeente Maastricht om een nieuw evenwicht tussen 

ontwikkeling en belastbaarheid vast te stellen77. De gemeente erkent het belang van evenementen voor de 

stad, voor zijn bewoners, bezoekers en ondernemers, en wil daar sturender in optreden. Daarbij baseert de 

gemeente zich op onderzoek van de Maastrichtse onderzoeker Maurice Oude Wansink (OWP Research) uit 

2002, waaruit blijkt dat de 19 grootste evenementen in Maastricht een opbrengst van € 45 miljoen aan 

bestedingen opbrengen voor de stad, wat omgerekend zo’n 440 structurele arbeidsplaatsen betekent78. 

Naast het stimuleren van evenementen die het gemeentelijk beleid versterken wil de gemeente nadrukkelijk 

aandacht besteden aan het voorkomen en beperken van negatieve omgevingseffecten die met evenementen 

gepaard kunnen gaan.  

 

Het duurt tot 2007 voordat er nieuw beleid wordt ontworpen. In dat jaar wordt een Binnenstadsnota 

opgesteld, en wordt één element daaruit, het evenementenbeleid, in een aparte nota belegd. Dat resulteert 

in de nota ‘Naar een nieuw evenementenbeleid’, in mei 2007 door het college voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Daarin zijn de uitgangspunten, sturingsmogelijkheden, beleidsdoeleinden en enkele concrete 

maatregelen uitgewerkt. Kern van de nota is de keuze om voorrang (ruimte, faciliteiten, subsidie) te 

verlenen aan de imagoversterkende en de beleidsversterkende evenementen. Andere beleidsdoelen die 

worden genoemd zijn versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, en ontspanning en recreatie 

voor inwoners.   

Het belangrijkste sturingsmiddel dat de gemeente heeft in het evenementenbeleid betreft de toestemming 

om een bepaalde locatie te gebruiken voor een evenement, door middel van het verlenen van een 

vergunning op grond van de APV (en de bijbehorende handhaving). Andere middelen zijn de financiële 

ondersteuning van evenementen (subsidie), de actieve medewerking aan evenementen en de inzet van 

gemeentelijk personeel. 

                                                

 

 
75  De rekenkamer heeft beide beleidsdocumenten met enige moeite uit de gemeentelijke archieven verkregen. Beide 

document lijken in de jaren waarop dit onderzoek betrekking heeft, nauwelijks als geldend beleid te hebben 
gefunctioneerd.  

76  Brief aan Stichting Winterland, 2 november 2005. 
77  Zie onder meer de hiervoor genoemde evaluatie uit januari 2005, p.15. 
78  In de hiervoor genoemde evaluatie uit 2005 wordt verwezen naar onderzoek door OWP Research en Eurecom 

(Universiteit Maastricht) uit 1999 en 2002/2003. 
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Nadat de raad in 2007 in meerderheid heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het evenementenbeleid komt 

het college in april 2008 met een uitwerking in de raadsnota “Het nieuwe evenementenbeleid Maastricht 

uitgewerkt, regie op vernieuwing, kwaliteit en leefbaarheid”. Hierin is uiteengezet hoe wordt gewerkt aan 

(de balans tussen) imago, beleid en leefbaarheid van en in de stad. Het beleid gaat vorm krijgen in drie 

stappen: 

1. een integrale afweging of een evenement wenselijk is of niet. Criteria zijn reputatiemanagement en 

verder beleidsdoelstellingen op het gebied van sport, economie, welzijn en cultuur; 

2. een evenwichtige evenementendruk over de verschillende locaties, waarbij vooral de belasting van het 

Vrijthof aandacht vraagt; 

3. acceptatie vergroten door vermijdbare overlast te verminderen. 

 

De belangrijkste instrumenten die gaan worden ingezet zijn: 

1. ontwikkelingsgericht werken door de gemeente: door ruim vóór de vergunningaanvraag in overleg te 

treden met de organisator van een evenement hoopt de gemeente beider belangen (aanvrager en 

gemeente) beter te dienen; 

2. communicatie, naar organisatoren en inwoners; 

3. subsidies; 

4. vergunningverlening, toetsing en handhaving, inclusief toevoeging van de toetsingsgrondslag 

‘reputatieversterking’ aan de APV; 

5. jaarprogramma evenementen als centraal instrument om zowel overleg en afstemming binnen de 

gemeentelijke organisatie als met organisatoren en andere externe partijen (zoals politie en brandweer) 

te vergemakkelijken. 

De raad, met uitzondering van VVD en SP, stemt in met het beleid. Tijdens de raadsbehandeling wordt 

bovendien door middel van een amendement de beperking aan het beleid toegevoegd dat elk plein 

maximaal 50 dagen belast mag worden. Na uitgebreide discussie wordt de voorgestelde wijziging van de 

APV uitgesteld, totdat het college heeft aangegeven wat precies bedoeld wordt met het criterium 

‘reputatieversterking’.  

 

In 2009 komt het college terug op de kwestie van de APV, met de nota ‘Evenementen en sturen op reputatie 

via de Algemene Plaatselijke Verordening’ . Aan de APV wordt een extra weigeringsgrondslag toegevoegd, 

die de burgemeester in staat stelt een vergunning te weigeren in het belang van ‘de ruimtelijke en/of 

karakteristieke structuur en (bebouwde) waarden en het woon- en leefklimaat van de stad’. Deze algemene 

grondslag wordt nader vertaald in een aantal zogenaamde beleidsregels en procedureregels, die ook in het 

voorstel aan de raad zijn opgenomen. De beleidsregels werken de weigeringsgrondslag nader uit, in drie 

toetsingsgronden: 

1. De aard en/of omvang van het evenement dienen zich te verdragen met het karakter of de bestemming 

van de gevraagde locatie. 

2. De aard en/of omvang van het evenement dienen te passen binnen de karakteristieke bebouwde 

waarden waaraan de gemeente haar reputatie ontleent. 

3. Er mag geen sprake zijn van een onevenredige belasting van het woon- en/of leefklimaat op de locatie 

en/of in de directe omgeving van het evenement.  
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Bovendien is de 50-dagenlimiet in de beleidsregels opgenomen. De raad stemt dit keer met de voorstellen 

in. 

 

3.3 Evaluatie van het evenementenbeleid in Maastricht 

In 2011 is het evenementenbeleid door de gemeente geëvalueerd, in samenspraak met alle betrokken 

partijen. Wij noemen hier de belangrijkste resultaten van dit beleid sinds 2007: 

 Er is een Jaarprogramma Evenementen ontwikkeld dat dient als instrument voor afstemming en 

prioritering. Het programma laat zien welke evenementen door de gemeente worden gestimuleerd, op 

welke locaties in de openbare ruimte de evenementen gehouden worden en de bezetting per plein. Het 

programma is formeel verankerd in de beleidsregels van de APV. Het Jaarprogramma is een middel om 

tijdig met initiatiefnemers rond de tafel te gaan over de aard van het evenement, de locatie, de stappen 

om te komen tot een vergunning en het verminderen van overlast. Het is tot slot  

een belangrijk instrument om met de regiopolitie en brandweer in een vroegtijdig stadium af te kunnen 

stemmen en te bepalen of bepaalde evenementen (gelijktijdig) doorgang kunnen vinden en zo ja, de 

voorwaarden waaronder. Het Jaarprogramma wordt jaarlijks voorgelegd aan het college ter 

goedkeuring, en ter informatie doorgeleid aan de raad. 

 Een Programmaraad Evenementen is ingesteld die het college adviseert over de inhoud van het 

evenementenbeleid en de uitvoering. 

 Aan de APV is toegevoegd dat het niet passen bij het (gewenste) imago van Maastricht een 

weigeringsgrond is voor het verlenen van een vergunning. Andere weigeringsgronden zijn van oudsher 

het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de 

veiligheid van personen of goederen, en de zedelijkheid of gezondheid. Sturing vanuit reputatie of 

imago van de stad is nieuw in het evenementenbeleid.  

 Er is een platform ingesteld voor een aantal grote evenementen om het gemeentelijk beleid en de 

uitvoering ervan te bespreken.  

 In de vergunningverlening is een aantal eisen opgenomen ten aanzien van o.a. voorzieningen voor het 

parkeren van fietsen en communicatie met omwonenden. 

 Diverse bijzondere evenementen zijn door de gemeente aangejaagd door het beschikbaar stellen van 

subsidies (b.v. Davis Cup, Antiquarenbeurs, TEFAF in de stad). 

 Binnen de ambtelijke organisatie is een Programmateam Evenementen ingesteld. Dit team zorgt voor 

afstemming tussen de beleidssectoren en de sector vergunningen. Het team voert daarnaast in een 

vroeg stadium overleg met de organisatoren van evenementen.  

 Een aantal maatregelen is getroffen om de belasting van het Vrijthof te verminderen (maximaliseren 

van de duur van het kerstevenement tot vier en een halve week, stoppen van de najaarskermis, 

verplaatsen van de finale van het ‘streetsoccer’). 

 

3.4 Aanscherping van het evenementenbeleid 

De evaluatie vormt aanleiding om met name de uitvoering van het beleid op een aantal punten aan te 

scherpen. Het beleid voor de komende jaren (2011-2014) kan als volgt worden getypeerd: 
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 De in 2008 gemaakte keuze om met het evenementenbeleid te sturen op imago, beleid en leefbaarheid 

en de samenhang daartussen blijft centraal staan. Dit betekent dat evenementen die het imago van 

Maastricht versterken en/of bijdragen aan realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen voorrang krijgen 

bij het beschikbaar stellen van subsidies, locaties en facilitering door de gemeente, mits uiteraard de 

druk op de leefbaarheid in de stad binnen aanvaardbare grenzen blijft. 

 Het aantal dagen dat locaties zoals het Vrijthof bezet worden door evenementen is aan een maximum 

gebonden. Het maximaal aantal dagen van 50 bleek de afgelopen vier jaar onvoldoende, in ieder geval 

voor het Vrijthof. De vraag is vele malen groter. Mede om die reden wordt het aantal dagen vanaf 2011 

opgehoogd naar 60, ook om ruimte creëren voor innovatieve en imagoversterkende evenementen. 

Verkorting van het aantal dagen per evenement blijkt om financiële redenen geen reële optie. Minder 

dagen betekent dat de financiële basis voor initiatiefnemers te smal wordt en de inkomsten voor de 

gemeente minder zouden worden. 

 Het streven naar zoveel mogelijke spreiding van evenementen over verschillende locaties in de stad is 

niet langer realistisch. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat verplaatsing van evenementen  

van het Vrijthof naar elders eigenlijk niet mogelijk is. De grootte van het plein, het decor van de 

omliggende gebouwen en de constructie van de ondergrond zijn elders in de stad niet te vinden. Uit 

onderzoek blijkt ook dat een nieuw te ontwikkelen evenemententerrein financieel onhaalbaar is. 

 De gemeente stelt zich op als medeontwikkelaar van de grote meerjarige evenementen, altijd in 

combinatie met de formele toets van de vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

De gemeente organiseert of acquireert zelf geen evenementen. Zij speelt in op initiatieven van derden 

en richt zich met name op het minimaliseren van de ongewenste omgevingseffecten van evenementen.  

 Voor kleinere evenementen zal er sprake zijn van deregulering, om capaciteit elders te kunnen inzetten. 

Voor grote evenementen wordt vroegtijdig overlegd over plannen en wordt de uitvoering tussentijds 

besproken en binnen enkele weken geëvalueerd. 

 De programmaraad wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van het Centrummanagement en het 

buurtkader binnenstad.  
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4. Conclusies 

De rekenkamer komt na bestudering van het dossier en gesprekken met betrokken ambtenaren en 

bestuurders tot de volgende conclusies: 

 

Vanaf de start nauwe banden tussen de gemeente en Winterland 

 

 In 1999 heeft een wethouder, gesteund door de raad, samen met een aantal ondernemers aan de wieg 

gestaan van Winterland. Er is geen haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en het plan (als dat er in 

formele zin al was) is niet getoetst aan het beleid van de gemeente. Men is gewoon begonnen. Als er 

problemen ontstonden zocht de gemeente naar pragmatische oplossingen om de organisatoren van 

Winterland tegemoet te komen. Het enthousiasme van de gemeente was groot. Deze bijzondere start 

van het evenement is bepalend geweest voor de manier waarop de Stichting Winterland en de 

gemeente (ambtenaren en bestuurders) met elkaar zijn omgegaan. Persoonlijke contacten en relaties 

tussen bestuurders, ambtenaren en raadsleden en de organisatoren van Winterland waren zeker in de 

eerste jaren zeer nauw. 

 

Veel bestuurlijke aandacht, maar bestuurders niet op één lijn 

 

 De bestuurlijke aandacht voor het evenement Winterland is vanaf de start van Winterland opvallend 

groot geweest. Vanaf het eerste moment heeft het bestuur zich meermalen direct met de uitvoering 

bemoeid, zowel wat betreft de vergunningverlening als de opzet van het evenement, de 

organisatorische aspecten en vooral ook de financiën. Van enige afstand tussen beleid en uitvoering 

was nauwelijks sprake. Deze directe bemoeienis van gemeentebestuurders heeft een objectieve en 

zakelijke omgang met de organisatoren van Winterland in de weg gestaan en heeft het werk van het 

ambtelijk apparaat bemoeilijkt.  

 In de loop van de jaren is bestuurlijk met enige regelmaat geaarzeld c.q. geswitcht tussen een soepele 

en een strenge opstelling ten opzichte van het ‘slechte gedrag’ van de Stichting Winterland, zoals de 

overtreding van vergunningsvoorwaarden en het niet-betalen van rekeningen. Ook binnen de 

gemeenteraad is er in de loop van de jaren steeds sprake van verschillende invalshoeken als het gaat 

om de houding ten opzichte van zowel het evenement Winterland als de organisatoren. 

Belangenbehartiging, oog voor het economisch belang van het evenement en (formele) steun voor de 

strenge opstelling wisselen elkaar daarbij steeds af.  

 Burgemeester Leers heeft zich, anders dan zijn voorganger, nadrukkelijk bemoeid met het evenement 

Winterland. De bemoeienis ging verder dan alleen vanuit zijn portefeuille openbare orde en veiligheid te 

verklaren is. Overtuigd van het grote (economische) belang van Winterland voor de stad, heeft de 

burgemeester steeds een bemiddelende rol gekozen en zich toegankelijk getoond voor problemen en 

wensen van de Winterland-organisatie. In de collegeperiode 2006-2010 koos portefeuillehouder Jacobs 

voor een andere opstelling in het dossier: zijn harde opstelling in het financiële dossier en zijn kritiek op 

de kwaliteit van het evenement Winterland leidden tot een slechte verstandhouding met de bestuurders 

van Winterland. De verschillende benaderingen c.q. rollen die burgemeester en portefeuillehouder 

kozen wisselden elkaar af en botsten met enige regelmaat. Dit zorgde voor spanningen in het College.  
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Doordat bestuurders lieten blijken niet op één lijn te zitten wat betreft de aanpak van Winterland werd 

de onderhandelingspositie van de gemeente in dit dossier aangetast.  

 

Onduidelijke rolopvatting gemeente 

 

 De gemeente heeft de Stichting Winterland in vele opzichten ondersteund en gefaciliteerd, waarbij 

moeilijkheden werkende weg en op creatieve wijze werden verholpen. Er is subsidie beschikbaar 

gesteld, leges en precario zijn gereduceerd of kwijtgescholden, regels werden soepel toegepast en de 

stichting kon rekenen op operationele ondersteuning door verschillende onderdelen van de gemeente. 

Zo waren in de maand december vaak diverse ambtenaren op het Vrijthof aanwezig om hand- en 

spandiensten te verlenen aan de Winterland-organisatie. Deze ondersteuning is nooit gekwantificeerd in 

aantal uren of in rekening gebracht bij de ondernemers van Winterland.  

 Vanaf de start van Winterland zijn de relaties tussen de organisatoren van Winterland en de gemeente 

(bestuur en apparaat) onduidelijk geweest. De rollen van mede-initiatiefnemer, facilitator en in 

sommige opzichten zelfs coproducent zaten de gemeente in de weg in haar rol als vergunningverlener 

en toezichthouder, als bewaker van het imago van de stad, als beschermer van de belangen van andere 

partijen in de stad, zoals omwonenden, en in het bewaken van de financiële belangen van de gemeente 

en haar inwoners.  

 

Beleidsvacuüm met als gevolg onduidelijke afweging publieke en private belangen 

 

 Het evenement Winterland heeft zich in de periode 2000-2007 kunnen ontwikkelen zonder dat er in 

Maastricht sprake was van een integraal door de raad vastgesteld evenementenbeleid. Onduidelijk is 

wat in de ogen van de gemeente de rol van private partijen was bij het organiseren van activiteiten in 

de publieke ruimten. Ook niet duidelijk is wat de rol van de gemeente hierbij zou moeten zijn. De 

gemeente heeft geen uitgesproken opvatting over de vraag hoe ver je als gemeente moet gaan in het 

initiëren en stimuleren van het soort evenementen als Winterland. Hetzelfde dilemma heeft zich 

voorgedaan bij de opvolger van Winterland, het evenement Magisch Maastricht. Hoe bewaak je de 

kwaliteit van het evenement en welke ruimte krijgt het bedrijfsleven? 

 De gemeente heeft, in navolging van de Stichting Winterland zelf, in de loop van de jaren telkens het 

grote belang van Winterland voor de lokale economie benadrukt. De stelling, in beton gegoten en 

eigenlijk nooit ter discussie gesteld, is dat winkels en horeca extra omzet boeken door de aanwezigheid 

van Winterland. Pas in 2008 heeft de gemeente serieus onderzoek laten doen naar de effecten van 

Winterland op de Maastrichtse economie. De vraag of een andere of kleinere opzet van Winterland niet 

tot eenzelfde effect zou hebben geleid is nooit onderzocht.  

 Het lijkt erop dat de gemeente zich in het geval van Winterland onvoldoende  bewust is geweest van de 

spanning die bestaat tussen maatschappelijke (publieke) en commerciële (private) belangen. De 

gemeente heeft de organisatoren van Winterland vooral als partners gezien die maatschappelijke 

doelen nastreven. Het feit dat Winterland het werk was van een aantal doorgewinterde  ondernemers 

lijkt daarbij uit het oog te zijn verloren. De gemeente heeft al die jaren nooit een beeld gekregen wat 

de organisatoren van Winterland aan het evenement hebben verdiend. Terwijl het inzage geven in de 

exploitatieresultaten door de Winterland-organisatie door de gemeente als expliciete voorwaarde voor 
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subsidieverstrekking of het verlenen van precariokorting werd gesteld, heeft de gemeente dit nooit 

weten af te dwingen. De opstelling van de gemeente kan hier als naïef en weinig doortastend worden 

getypeerd.  

 Een voorbeeld van de consequentie van het ontbreken van een evenementenbeleid en bijbehorend 

instrumentarium is de ongebruikelijke financiële regeling die vanaf het begin wordt getroffen. Om de 

Stichting Winterland tegemoet te komen wordt op voorstel van de verantwoordelijke wethouder een 

belangrijke uitzondering voor de Stichting gemaakt, door de jaarlijkse oplopende betalingen van 

precariobelasting en leges weg te strepen tegen te ontvangen subsidies. Deze ongebruikelijke en 

discutabele constructie blijft het gemeentebestuur jarenlang achtervolgen. 

 

Gemeente geen grip op Winterland-organisatie  

 

 Er zijn voortdurend discussies geweest tussen organisatoren en de gemeente over de opzet en de 

kwaliteit van het evenement en de gevraagde subsidiebijdragen. Deze discussies zijn steeds op ad-hoc 

basis en regelmatig onder druk beslecht. Kaders voor besluiten ontbraken. Binnen bestuur en apparaat 

bestonden wel vage noties over de kwaliteit van evenementen in het algemeen en Winterland in het 

bijzonder, zoals de tegenstelling tussen culturele kwaliteit versus kermiselementen, maar er waren geen 

duidelijke criteria beschikbaar. De gemeente heeft op diverse manieren geprobeerd het culturele profiel 

en de kwaliteit van Winterland, passend bij het imago van Maastricht, te verbeteren. Dit om het 

kermiskarakter van Winterland te voorkomen, en later terug te dringen. Dat gebeurde onder meer door 

incidenteel subsidie te geven voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld Huis van de Kerstman). De vraag 

is nooit beantwoord of deze activiteiten echt  hebben bijgedragen aan de gewenste verbetering van het 

kwaliteitsprofiel van Winterland. De rekenkamer stelt vast dat het door de gemeente sturen op een 

kwalitatief hoogwaardige culturele programmering binnen de opzet van Winterland nauwelijks uit de 

verf is gekomen. 

 Uit de gesprekken en het dossieronderzoek komt een beeld naar voren dat de organisatoren van 

Winterland zich ten opzichte van de gemeente regelmatig bedienden van een zeer persoonlijke en 

directe wijze van zakendoen. Ambtenaren en bestuurders zijn onder druk gezet en de publieke opinie 

werd voortdurend via de kranten bespeeld. De gemeente heeft aan deze opstelling van de 

organisatoren van Winterland onvoldoende weerwerk geboden. Een objectieve verklaring hiervoor is 

moeilijk te geven.  

 Op verschillende momenten heeft het gemeentebestuur serieuze pogingen gedaan de financiële 

problemen met de Stichting Winterland definitief op te lossen. Daarbij is een terugkerend patroon dat 

op basis van een inventarisatie van de – steeds groter wordende – betalingsachterstanden een regeling 

aan de Stichting wordt aangeboden, die erop neerkomt dat de gemeente de maximaal mogelijke 

subsidies toekent (en soms zelfs eerst betaalt) als de Stichting de openstaande vorderingen betaalt. 

Onderdeel van het patroon is ook dat de gemeente haar kant van de afspraak nakomt, maar de 

Stichting niet (volledig). Uiteindelijk is in 2009 – vergeefs - het instrument van de beslaglegging ingezet, 

en is in 2010 het faillissement van de Stichting aangevraagd. Het is de gemeente, ondanks de diverse 

overleggen, betalingsregelingen en uiteindelijk zelfs een beslaglegging, niet gelukt de vorderingen op 

Winterland te innen. Achteraf bezien is het moeilijk te begrijpen hoe de gemeente het zover heeft 

kunnen laten komen. 
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 Nog een illustratie van de coulante, of anders geformuleerd niet-zakelijke, opstelling van de gemeente 

zijn de toezeggingen die de gemeente eind 2003 doet aan de Stichting Winterland ten gevolge van het 

incident met het reuzenrad. Deze stond op een verkeerde plek bovenop de parkeergarage en moest 

worden afgebroken. De gemeente trok de schuld naar zich toe, liet zich onder druk zetten en 

compenseerde Winterland vervolgens met een afkoopsom van maximaal € 75.000,- en een nieuwe 

vergunning voor de periode van 2005-2009. Op het moment van deze deal was al sprake van 

betalingsachterstanden van de Stichting Winterland. Onduidelijk is waarom deze vordering van de 

gemeente niet bij de onderhandeling is betrokken. De gemeente heeft zich in het Winterland-dossier 

meerdere malen een slechte onderhandelaar getoond. 

 

Kans op tweede Winterland-echec met huidig evenementenbeleid kleiner, maar garanties ontbreken 

 

 Het huidige evenementenbeleid is duidelijk gevoed door de ervaringen met Winterland. De gemeente 

heeft nu een kader in handen om initiatieven als Winterland te beoordelen op de mate waarin een 

bijdrage wordt geleverd aan het imago, het beleid en de leefbaarheid van de stad. Een kwalitatieve 

toets is opgenomen in de APV en bijbehorende beleidsregels. De gemeente stelt nadrukkelijk dat zij zelf 

geen evenementen organiseert of acquireert. Het overleg met en de gemeentelijke dienstverlening aan 

de organisatoren van evenementen zijn geformaliseerd en geprofessionaliseerd.  

 Met de huidige beleidskaders en instrumenten in de hand was de gemeente beter toegerust geweest 

om het evenement Winterland te beoordelen en te sturen. Dit neemt niet weg dat besturen en het 

maken van bestuurlijke afwegingen van tegengestelde belangen zich nooit helemaal laten vastpinnen in 

formeel beleid. Cliëntelisme en ad-hoc beleid kunnen er niet mee worden voorkomen, transparantie en 

consistentie in beleid kunnen er niet mee worden afgedwongen. Hetzelfde geldt voor de aanbeveling 

om de besluitvorming zoveel mogelijk te baseren op ‘facts and figures’ en niet op vage 

veronderstellingen. 

 

Ook bij het Winterland-dossier sprake van gebrekkige archivering 

 

 De gemeentelijke dossiervorming ten aanzien van Winterland kan gebrekkig worden genoemd. Dit is 

opmerkelijk gezien de gevoeligheid, complexiteit en doorlooptijd van het evenement. Er is geen goed 

overzicht van geproduceerde documenten, de status is vaak onduidelijk en de documenten worden op 

verschillende plaatsen bewaard. Tot in de eindfase van het onderzoek kwamen relevante stukken vanuit 

de ambtelijke organisatie boven water. 

 De gemeentelijke besluitvorming in het kader van het Winterland-dossier is mede hierdoor moeilijk te 

reconstrueren. Dat heeft  ook andere redenen.  Zo beslaat het dossier een lange looptijd, en ligt de 

start in een tijd dat de digitale informatievoorziening in de gemeente nog niet sterk ontwikkeld was. 

Daarnaast wordt het dossier gekenmerkt door veel informele gesprekken en overleggen, die vaak niet 

(goed) zijn gedocumenteerd.  
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Bestuurlijke reactie 
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Nawoord 

De rekenkamer dankt het college voor zijn bondige reactie op haar rapport Winterland en het Maastrichtse 

evenementenbeleid. 

De rekenkamer deelt de wens van het college dat de discussie straks tussen college en gemeenteraad over 

de hoofdlijnen en conclusies van het rapport moet gaan en niet in de eerste plaats over de details van de 

reconstructie van de gang van zaken.  

De bondige reactie op met name de conclusies 3 en 4 geeft aan dat het college van mening is dat een 

onduidelijke rolopvatting van de gemeente en een beleidsvacuüm onvermijdelijk zouden zijn bij de 

ontwikkeling van evenementen zoals Winterland. Dat is een wat afwachtende en passieve opvatting. De taak 

van de gemeente is er juist in gelegen om vanuit een duidelijke rolopvatting en duidelijke beleidskaders een 

klimaat te creëren waarin voor de stad belangrijke evenementen tot stand kunnen komen. Een afweging 

tussen publieke en private belangen dient in de ogen van de rekenkamer vooraf plaats te vinden en niet pas 

op het moment dat financiële en inhoudelijke kwesties aan de oppervlakte komen.  

De rekenkamer ziet uit naar een constructieve gedachtewisseling met de raad over de inhoud van het 

rapport. 
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