
                      

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde  

Aan: College van B&W  

Van: D66 

Datum: 4 juni 2020 

 

Onderwerp: Grote stad, grote evenementen 

Op 3 juni liet het college weten dat gestart wordt met de gebiedsontwikkeling van de 

Veemarkt. De IJsselhallen met bovenregionale evenementenvoorziening, wil het college op 

een andere plek realiseren. Tot eind 2023 zijn de huidige IJsselhallen beschikbaar voor 

evenementen, of er daarna een alternatief komt blijft onduidelijk.   

Door de coronacrisis is een onzekere periode ontstaan voor de evenementenbranche, wat 

voor het college reden is om het besluit voor een alternatieve voorziening uit te stellen 

Libéma heeft besloten haar activiteiten per direct af te bouwen.  

Elk jaar komen er bijna 500.000 mensen uit het hele land en verder naar Zwolle voor grote 

evenementen in de IJsselhallen. Een voorziening voor grote evenementen hoort wat D66 

betreft bij de sprong naar stedelijkheid waar Zwolle voor staat. Daarbij speelt zo’n 

voorziening een belangrijke rol in de regio nu de Americahal in Apeldoorn niet meer 

voorhanden is.  

De D66 fractie is verbaasd dat het college een hiaat (een forse periode waarin Zwolle geen 

grote indoor evenementen biedt laat ontstaan). Wij stellen daarom de volgende vragen: 

Onze vragen zijn: 

1. Hoe ziet u de positionering van Zwolle als het gaat om grote evenementen? 

2. Bent u van mening dat een concrete voorziening(en) voor indoor evenementen 

noodzakelijk is om invulling te geven aan die visie? En zo ja, hoe gaat u ervoor 

zorgen dat grote evenementen zoals die nu in de IJsselhallen georganiseerd worden 

niet uit Zwolle verdwijnen? 

3. Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de IJsselhallen en het stoppen van de 

exploitatie door Libéma voor de vrije tijdseconomie van Zwolle (bezoekersaantallen, 

omzet voor ondernemers in de recreatieve sector en horeca, stageplekken, etc)? 

4. Begin 2020 (dus voor de crisis) zou er een voorstel voor een nieuwe locatie te 

komen, daarbij is al jaren bekend dat er woningbouw komt bij de Veemarkt, wat is de 

reden van het uit planning lopen? 

Vriendelijk dank voor de beantwoording,  

 

Sonja Paauw / Claudia van Bruggen 

D66 



 


