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Geachte heer, mevrouw, 

In het Strategisch evenementenbeleid, dat in oktober 2014 door uw raad is vastgesteld, 
wordt de Adviesgroep programmering evenementen aangekondigd. In deze brief 
informeren we uw raad over de voortgang hiervan. 

Tot onze spijt is het ons niet gelukt om gelijktijdig met deze informatie u ook te 
informeren over herijking van de locatieprofielen. Uw raad ontvangt uiterlijk dit voorjaar 
een informerende brief over deze herijking. 

Strategisch evenementenbeleid 
Ruim een jaar geleden heeft uw raad het Strategisch Evenementenbeleid en de 
Beleidsregel Vergunningen Evenementen vastgesteld. Ook werken we sinds januari 2015 
met locatieprofielen. Na een jaar kunnen we voorzichtig concluderen dat het nieuwe 
beleid vruchten begint af te werpen. We gebruiken locatieprofielen orh zowel 
organisatoren beter te kunnen faciliteren, als duidelijkheid te scheppen voor omwonenden 
en andere belanghebbenden. Hierdoor zijn we in staat meer te sturen op locaties, vyat het 
spreidingsbeleid ten goede komt. Onlangs gaf een aantal bewonersorganisaties aan dat ze 
het afgelopen jaar als een 'rustig jaar' hebben ervaren. Dit terwijl het totaal aantal 
evenementen licht is gestegen. 

Er blijven verbeterpunten, zeker ten aanzien van de communicatie rondom evenementen. 
Dit is primair een taak voor de organisator, maar als vergunningverlener kunnen en gaan 
we hier meer op sturen. In de actualisatie van de locatieprofielen, die u uiterlijk dit 
voorjaar tegemoet kunt zien, is een uitbreiding van de communicatieparagraaf 
meegenomen. Daarnaast werken we in regionaal verband aan een verbetering van de 
evenementenkalender en een betere bekendmaking van evenementen. 

Adviesgroep programmering evenementen 
Het voornemen om de Adviesgroep programmering evenementen in te stellen, komt voort 
uit de wens samen met onze partners meer op kwaliteit en diversiteit van evenementen te 
kunnen sturen, alsook het netwerk van deze partners in te zetten bij de realisatie van een 
aantrekkelijk evenementenprogramma. Hiertoe hebben we in 2015 verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd om tot een Adviesgroep programmering te komen. 
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Op dit moment bestaat de Adviesgroep programmering evenementen uit 
vertegenwoordigers van onderstaande organisaties. Er is uiteraard ruimte voor nieuwe 
partners. 

Marketing Groningen 
Oranjevereniging 
VERA / Simplon 
Groninger City Club 
Koninklijke Horeca Nederland 
Schouwburg / Oosterpoort 
Hanze Hogeschool/ Academie Minerva 
Rijksuniversiteit Groningen 
Provincie Groningen 
Evenementenbranche 
Gemeente Groningen 

De Adviesgroep denkt - vanuit verschillende expertises en gezichtspunten - mee over het 
totale aanbod aan evenementen in de stad en adviseert ons hierover. Bij gelegenheid kan 
de Adviesgroep worden ingezet om evenementen naar Groningen te halen of gewenste 
ontwikkelingen te stimuleren. 

Profiel Groningen 
In het Strategisch Evenementenbeleid spreken wij over evenementen met "het merk 
Groningen". In de Adviesgroep zijn we op zoek geweest naar een gewenst en helder 
profiel van de stad, waarmee we meer richting kunnen geven aan de invulling van het 
evenementenprogramma. We zijn hierbij geïnspireerd door Eindhoven, waar extra 
aandacht wordt geschonken aan evenementen die passen bij hun profiel: Techniek, 
Design, Kennis. Bij het vervolg van het gesprek over het profiel voor Groningen zullen 
we aansluiting zoeken met andere beleidsterreinen, zoals stadsontwikkeling, cultuur en 
economische zaken. 

Duurzame evenementen 
Op 30 oktober 2015 hebben we een workshop georganiseerd over het duurzaam 
organiseren van evenementen in samenwerking met Green Events. Deze workshop is 
goed ontvangen door de 10 aanwezige organisatoren en leidt - vanuit de 
evenementenbranche - tot een verdere uitwerking gericht op meer onderlinge 
samenwerking en het betrekken van de bezoeker bij de duurzaamheidsambities. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


