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,. Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 29 januari 2014 bespraken we met uw raad de uitgangspunten van het te 
formuleren Strategisch Evenementenbeleid. Bij deze bespreking aanvaarde u 
een motie waarin ons werd gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken 
van een aantal met name genoemde buitenlocaties voor dance- en house-
evenementen. Bij de workshop over locatieprofielen met de raadscommissie 
Beheer en Verkeer op 1 oktober hebben wij toegezegd u nader te informeren 
over de uitvoering van uw motie. 

In de beleidsnota Strategisch Evenementenbeleid, die op 29 oktober a.s. door 
uw raad wordt behandeld, spreken wij het voornemen uit om te gaan werken 
met profielen voor evenementenlocaties, waarmee we meer sturing en 
spreiding van evenementen willen realiseren. De locatieprofielen worden 
voor bespreking in december aangeboden voor de raadscommissie. 

Het onderzoek 
Wij hebben uw verzoek voor onderzoek naar geschikte locaties voor dance-
evenementen breder getrokken en niet alleen gekeken of een locatie geschikt 
is voor dancefeesten, maar tevens beoordeeld op geschiktheid voor 
middelgrote en grote evenementen. In de locatieprofielen hebben wij 
aangeven of een locatie ook geschikt is voor dancefeesten. 

In het onderzoek naar de locaties hebben we de beoordeling van politie, 
brandweer en GHOR betrokken. Veiligheidsaspecten en de bereikbaarheid 
van een locatie voor hulpdiensten zijn cruciaal. 
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LocatieproHelen 
Momenteel zijn er 12 locatieprofielen in voorbereiding. Hier kunnen in de 
toekomst meer profielen aan worden toegevoegd. Uiteraard kunnen ook op 
locaties waar geen profiel voor is opgesteld, in overleg, evenementen worden 
georganiseerd. 

Hieronder schetsen wij de stand van zaken m.b.t. de locaties die in motie 17 
van 29 januari werden genoemd. 

Locaties met locatieprofiel 
Voor vier van de door u genoemde locaties hebben wij een locatieprofiel in 
voorbereiding: Drafbaan Stadspark, Kardingerplas, Ebbingekwartier en 
Roodehaan. In de profielen beschrijven we in hoeverre deze locaties geschikt 
zijn voor dancefeesten en geven we zo nodig ook beperkingen voor het aantal 
te organiseren dancefeesten, de duur en de frequentie. Momenteel zijn de 
profielen in de inspraak. U wordt hierover in december geinformeerd. 

Niet geschikte locaties 
Een aantal van de door u aangedragen locaties achten wij ongeschikt. 

De locatie op Noorddijk is gelegen in het herdenkingsbos. Wij vinden de aard 
van de locatie niet verenigbaar is met evenementen anders dan herdenkingen. 

Het terrein achter het universiteitscomplex nabij Dorkwerd is een klein 
terrein en alleen te bereiken per fiets. 

De locaties Noorderhogebrug en Winschoterweg zijn in particulier bezit, wij 
kunnen deze locaties daarom niet aanwijzen als evenementenlocaties. 

Het Gideonpark achten wij door recente bouwwerkzaamheden onvoldoende 
toegankelijk voor de veiligheidsdiensten. 

De locatie aan de Hoomseplas, die zich zou lenen voor grote en middelgrote 
evenementen, behoort bij het grondgebied van de gemeente Haren. 

Het terrein op Zernike is in eigendom van de Rijksuniversiteit. 

Op een aantal deze locaties kunnen uiteraard wel (kleine) evenementen 
worden georganiseerd, maar wij achten ze niet geschikt om aan te wijzen als 
voorkeurslocaties voor dancefeesten. 
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Locaties nog in onderzoek 
Op de locaties Eemskanaal (EMG-factors) en Helsinkistraat (Paradigm) 
hebben in het afgelopen jaar al wel evenementen plaatsgevonden. Hier 
onderzoeken we, met belanghebbenden, de mogelijkheden om deze locaties 
verder te ontwikkelen. Voordat een locatie eventueel kan worden 
gepositioneerd als voorkeurslocatie voor het houden van evenementen, dienen 
eerst sluitende afspraken te worden gemaakt met de eigenaar/beheerder van 
de betreffende locatie. Deze gesprekken zijn gaande. 

Momenteel zijn we in gesprek over het toevoegen van Westpoort en het 
Suikerunieterrein als evenementenlocatie. Bij Westpoort gaan we eerst in 
gesprek met de aldaar gevestigde bedrijven. Voor de Suikerunie ligt er al 
langere tijd een bredere ontwikkelopgave, waarbij de kosten voor het treffen 
van voorzieningen van een betere ontsluiting een rol spelen. Bij de 
ontwikkeling van dit terrein als evenementenlocatie zal ook de samenhang 
met het nabij gelegen Stadspark in ogenschouw moeten worden genomen. 

Zodra er meer duidelijkheid komt over de locaties die nog in onderzoek zijn, 
zullen we uw raad hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

urgemeester, 
L. (Ruud) Vrei 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


