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Datum 1 5 JAN 2014 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de door de heer Van Rooij van de fractie 
van Student en Stad gestelde vragen over de beperking en verkorting dance-
en housefeesten. 

In de raadsvergadering van 25 September 2013 is door de raad de motie 
aangenomen om te komen tot een meer samenhangend, strategisch 
evenementenbeleid. In de motie geeft u aan dat de evenementen enerzijds van 
waarde zijn voor een bruisende stad, maar ook dat de leefbaarheid in de 
wijken - met name rondom het Stadspark - onder druk staat door 
muziekevenementen waarbij bastonen en een hoog aantal beats leidend zijn, 
zoals bij house- en dancefeesten. 

Wij werken momenteel aan een strategisch evenementenbeleid. Op 22 januari 
gaan wij hierover met u voor het eerst in gesprek. Dit nieuwe beleid zal naar 
verwachting met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn. Uw raad heeft 
ons gevraagd om ook reeds voor 2014 tegemoet te komen een aantal 
kndpunten in het huidige beleid, zoals de concentratie van de ervaren 
geluidsoverlast op een aantal specifieke locaties. 

Jaarlijks stellen wij voor 1 januari de kalender voor grote evenementen vast. 
In de brief d.d. 31 december 2013 (SB13.4055123) hebben wij u over de 
Jaarkalender grote evenementen 2014 geinformeerd. 
In november 2013 zagen wij bij de aanmddingen voor 2014 een concentratie 
van met name dance- en housefeesten. We zijn daarop vroegtijdig in overleg 
gegaan met organisatoren om te komen tot een betere spreiding in datum en 
locatie. Daarbij hebben we actief en in overleg met de betreffende 
organistoren gekeken naar alternatieve locaties, zoals Roodehaan. In goede 
samenwerking hebben wij zo een betere spreiding kuimen bewerkstelligen. 
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Het aanwijsbesluit van de burgemeester, als tijdelijke maatregel voor 2014, 
moet dan ook in dit licht worden gezien. Niet zozeer als instrument om het 
aantal evenementen te beperken, maar om te komen tot een betere spreiding 
in locatie en tijd van evenementen, waarvan is gebleken dat ze tot een groot 
aantal klachten leiden. 

Wij beantwoorden de vragen van Student en Stad als volgt. 

1. Op grond waarvan heeft het college besloten het aantal dancefeesten te 
beperken en de maximale duur van dancefeesten te ver korten? Artikel 
2:19 lid 4 van de APVG geeft de burgemeester de mogelijkheid om het 
aantal evenementen te beperken, maar geeft niet de mogelijkheid om 
hierbij onderscheid te maken in de muzieksoort, noch de mogelijkheid om 
de duur van evenementen te verkorten. 

Op grond van artikel 2:19 lid 4 APVG kan de burgemeester gebieden en 
periodes aanwijzen waarin beperkingen worden gesteld aan het aantal te 
houden evenementen. 

In dit artikel is de term evenementen algemeen geformuleerd. Het 
aanwijsbesluit houdt echter geen beperkingen in voor alle evenementen, maar 
alleen voor de dance-en housefeesten. Verder is het maximaliseren van de 
tijdsdutir een minder vergaande beperking dan een totaal verbod. Er wordt 
dus in een beperktere mate van de aanwijsbevoegdheid gebruik gemaakt dan 
op grond van artikel 2:19 lid 4 APVG mogelijk is. 

2. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de raad te betrekken bij zijn 
voornemen om dancefeesten te beperken en verkorten op de genoemde 
locaties? 

Wij menen met een tijdelijke maatregel tegemoet te komen aan de wens van 
uw raad om, ter overbrugging naar het vast te stellen strategisch 
evenementenbeleid, al in 2014 aan een aantal kndpunten in het huidige beleid 
tegemoet te komen. Daarbij is onze inzet er niet zo zeer op gericht om het 
aantal evenementen te beperken, maar om te komen tot een betere spreiding 
van dance- en house evenementen in locatie en tijd. 

Het aanwijzen van gebieden en periodes is een bevoegdheid van de 
burgemeester en geen raadsbevoegdheid. Het aanwijsbesluit werkt direct door 
in de Jaarkalender grote evenementen 2014, die uiterlijk op 1 januari 2014 
door het college moet worden vastgesteld. 

3. Hoe ziet het college het beperken en verkorten van dancefeesten op de 
genoemde locaties in het licht van de gemeenteraadsvergadering van 25 
September 2013? 
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Uit de raadsvergadering van 25 September 2013 hebben wij uitdrukkelijk het 
signaal van de raad om eventueel tijdelijke maatregelen te nemen 
meegenomen. Het strategisch evenementenbeleid is in ontwikkeling. Hierover 
gaan wij op 22 januari 2014 met u in gesprek. De effecten van het strategisch 
evenementenbeleid kunnen niet eerder dan in 2015 worden verwacht. Daarom 
hebben we voor 2014 een tijdelijke maatregel geformuleerd om te kuimen 
sturen op de evenementen in onze Stad en op die manier bij te dragen aan de 
verlaging van de vele klachten over de ervaren geluidsoverlast die vorig jaar 
over de dance- en housefeesten zijn geuit. 

Evenals uw raad zoeken wij daarbij naar een balans tussen een bruisende en 
een leefbare stad. 

De ervaren overlast wordt bepaald door meerdere factoren. Een beiangrijke 
factor is de duur van het evenement en de frequentie van evenementen. Wij 
menen met een maximering tot 8 uur geluidsproductie en een beperking van 
de frequentie bij dancefeesten op de drie genoemde locaties het karakter van 
de daar gepiande dancefeesten niet wezenlijk te hebben aangetast. 

4. Welke evenementenlocaties voor dancefeesten heeft het college voor ogen 
als alternatief voor de genoemde locaties? 

Het zoeken van een geschikte locatie willen wij doen in goed overleg met de 
organisator. Voor 2014 zijn op deze manier twee feesten gepland op een 
alternatieve locatie Roodehaan. Uiteraard is de geschiktheid van deze locaties 
afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal te verwachten 
bezoekers. 

5. Hoe past het beperken en verkorten van dancefeesten op de genoemde 
locaties in het streven van het college om van de Drafbaan een 
evenementenlocatie te maken? 

Het Aanwijsbesluit beperking dance- en housefeesten betreft een tijdelijk -
voor 2014 - geldende maatregel. In het in de loop van dit jaar vast te stellen 
strategisch beleid zal verdere uitwerking plaatsvinden. 
Ook bij het streven om van de Drafbaan een evenementenlocatie te maken 
zuilen wij rekening moeten houden met de belasting van de omgeving van het 
Stadspark. 

6. Wat zijn de economische gevolgen voor de stad van deze maatregelen? 

Met dit besluit wordt een betere spreiding van dance- en housefeesten 
beoogd. Het aanwijsbesluit heeft betrekking op drie locaties 
Stadspark/Drafbaan, Kardinge en het Ebbingekwartier. Wij verwachten geen 
economische gevolgen van het aanwijsbesluit. Wanneer het maximum aantal 
evenementen op deze locaties is bereikt, gaan wij in overleg met de 
organisator kijken naar een alternatieve locatie. 
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7. Hoe -wordt bepaald welke dance-evenementen de schaarse vergunningen 
op de genoemde locaties krijgen? 

De op de Jaarkalender grote evenementen 2014 (> 2000 bezoekers en/of grote 
risico's) vermelde evenementen hebben voorrang op andere 
evenementenaanvragen. De organisatoren van deze evenementen moeten nog 
wel het reguliere vergunningentraject doorlopen, maar in de planning wordt 
rekening gehouden met deze evenementen. Voor andere evenementen, die 
niet op de Jaarkalender worden vermeld, geldt dat deze op basis van datum 
van binnenkomst van de aanvraag, worden behandeld. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
(^R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. MA,-(Maasten) Ruys 
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Groningen, 20 december 2013 

Geacht college. 

Op donderdag 19 december bereikte ons het bericht dat de burgemeester op grond van artikel 2:19 
lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 heeft besloten het aantal 
dancefeesten op de locaties Stadspark/Drafbaan, Kardinge en het Ebbingekwartier te beperken en de 
duur ervan te verkorten tot maximaal acht uur. 

Student en Stad verbaast zich over deze gang van zaken. In de gemeenteraadsvergadering van 25 
September 2013 is de geluidsoverlast in met name het Stadspark besproken en heeft de raad in 
meerderheid aangegeven een samenhangend evenementenbeleid te willen zien. Hierbij vroeg de 
raad om aandacht voortechnische maatregelen en om nadere informatie over alternatieve 
evenementenlocaties, om tot een beter spreidingsbeleid te komen. Een motie die opriep tot het 
verkorten van evenementen, werd door het coiiege ontraden en door de raad verworpen. 

Het college kiest er nu voor om maatregelen te nemen, zonder deze aan de raad voor te leggen. 
Temeer daar het hier gaat om een politiek actueel thema, waarover de raad in januari weer spreekt, 
zorgt deze houding van het college voor onbegrip bij Student en Stad. 

Student en Stad stelt daarom de volgende vragen: 

1. Op grond waarvan heeft het college besloten het aantal dancefeesten te beperken en de 
maximale duur van dancefeesten te verkorten? Artikel 2:19 lid 4 van de APVG geeft de 
burgemeester de mogelijkheid om het aantal evenementen te beperken, maar geeft niet de 

- - mogelijkheid om hierbij onderscheid te maken in de muzieksoort, noch de mogelijkheid om -
de duur van evenementen te verkorten. 

2. Waarom heeft het coiiege er niet voor gekozen de raad te betrekken bij zijn voornemen om 
dancefeesten te beperken en verkorten op de genoemde locaties? 

3. Hoe ziet het college het beperken en verkorten van dancefeesten op de genoemde locaties 
in het licht van de gemeenteraadsvergadering van 25 September 2013? 

4. Welke evenementenlocaties voor dancefeesten heeft het coiiege voor ogen als alternatief 
voor de genoemde locaties? 

5. Hoe past het beperken en verkorten van dancefeesten op de genoemde locaties in het 
streven van het college om van de Drafbaan een evenementenlocatie te maken? 

6. Wat zijn de economische gevolgen voor de stad van deze maatregelen? 

7. Hoe wordt bepaald welke dance-evenementen de schaarse vergunningen op de genoemde 
locaties krijgen? 

Jos van Rooij 
Student en Stad 

Reg, 
Doss, 

STADSBEHEER 

ingek. "2 JAN. 2014 
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