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Geachte heer, mevrouw. 

Op 29 oktober j l . heeft uw raad het Strategisch evenementenbeleid en de Beleidsregel 
vergunningen evenementen vastgesteld, waarvan de locatieprofielen een belangrijk 
onderdeel uitmaken. De nieuwe werkwijze met de locatieprofielen en de concept-
locatieprofielen zelf zijn op 1 oktober j l . tijdens een workshop met uw raad besproken. 
Vervolgens hebben de profielen van 2 t/m 30 oktober een inspraakperiode doorlopen. 
Met deze brief informeer ik u over de definitieve locatieprofielen. 

Locatiep rofielen 
De voorliggende locatieprofielen zijn een start. Deze kunnen in de toekomst worden 
aangevuld met meer locaties. Het Suikerunieterrein is hier een goed voorbeeld van, 
waar nu nog een gesprek plaatsvindt met een aantal potentiele beheerders. Ook bij 
Westpoort wordt het gesprek gestart met de huidige gebruikers. In het voorjaar van 
2015 kom ik hier bij uw raad op terug. Over de keuze met betrekking tot de huidige 
locaties heeft uw raad op 21 oktober j l . een brief ontvangen: 'Aanvullende informatie 
n.a.v. motie Locaties in kaart' (4678182). Daarnaast kunnen ook op locaties waar geen 
profiel voor is opgesteld, in overleg evenementen worden georganiseerd. 

In de locatieprofielen zijn de eigenschappen in kaart gebracht en de mogelijkheden en 
beperkingen beschreven. Met deze profielen ontstaat de mogelijkheid om -
afhankelijk van de ligging en de fysieke omstandigheden per locatie - differentiatie 
aan te brengen in het aantal en het type evenementen en daarmee optimaal 
evenementen te spreiden over de stad. De locatieprofielen vormen een dynamisch 
geheel en komen via internet beschikbaar voor bewoners, ondernemers en 
organisatoren. Daarmee is voor iedereen duidelijk voor welk type evenementen de 
locatie zich leent en welke mogelijkheden en beperkingen er gelden. 



Inspraak 
In de periode van 2 t/m 30 oktober hebben de concept-locatieprofielen een 
inspraakperiode doorlopen. Op de website van de gemeente Groningen zijn de 
concept-locatieprofielen gepubliceerd, in de Gezinsbode heeft een aankondiging 
gestaan en daamaast zijn er vijf inspraakavonden georganiseerd, waar de 
locatieprofielen geclusterd besproken zijn. Hiertoe zijn alle bewonersorganisaties, 
organisatoren van evenementen en relevante partijen zoals GCC, CVAH, 
Oranjevereniging e.d. uitgenodigd. Naast deze mondelinge inspraakmogelijkheden, 
hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad om schriftelijk een zienswijze in te 
dienen. In de bijiage zijn de inspraakrapporten bijgevoegd, evenals de schriftelijke 
zienswijzen. 

Over het algemeen is tijdens de inspraakperiode naar voren gekomen dat het werken 
met locatieprofielen en de differentiatie per locatie gewaardeerd wordt. Er is een 
aantal keer het verzoek binnengekomen om voor verschillende extra locaties 
(Poelestraat, Hoge/ Lage der Aa, Ellebogenkwartier) ook een profiel te maken. 
Daamaast hadden enkele inspraakreacties betrekking op thema's die met het 
Strategisch evenementenbeleid zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de geluidsnorm. 
Dit is vastgesteld beleid, mocht uw raad hierover opnieuw in gesprek willen, dan kan 
uw raad dit apart agenderen. Tot slot zijn er een aantal inspraakreacties die hebben 
geleid tot andere formuleringen in de profielen, die een betere balans tot gevolg 
hebben. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van de warenmarkt in de profielen, als 
een belangrijke speler in de binnenstad. 

Kardinge 
Er is gebleken dat door communicatiemisverstanden de invulling van het 
evenementenbeleid rond de Kardingerplas niet goed met omwonenden is besproken. 
Het gaat hierbij zowel om het locatieprofiel als om de ingebrachte zienswijze (m.b.t. 
evenementen) op het voorliggende bestemmingsplan. Op korte termijn wordt het 
gesprek met de betrokken bewoners, waaronder de bewoners van Zilvermeer, 
opnieuw georganiseerd. Dit locatieprofiel stel ik daarom later vast. Hierover informeer 
ik u in het voorjaar van 2015. 

Vervolg 
De voorliggende locatieprofielen zijn door mij vastgesteld. Met deze brief informeer 
ik uw raad hierover en verneem ik graag van u of er nog onoverkomelijke omissies 
zijn. Inzet is een jaar met de profielen te gaan werken en vervolgens te evalueren op 
welke wijze de profielen dan wel de werkwijze kunnen worden aangescherpt. 

Al eerder, in het voorjaar van 2015, gaat het college graag het gesprek met uw raad 
aan over een aantal onderwerpen die u tijdens de behandeling van het Strategisch 
evenementen beleid en de beleidsregel op 29 oktober j l . heeft aangedragen: 
duurzaamheid en gezondheid, dmgstesten, waterpunten en de mogelijkheid van 
dancefeesten in parkeergarages en de technische mogelijkheden met betrekking tot het 
voorkomen van ervaren geluidsoverlast. 



Zoals eerder aangekondigd is dan ook het onderzoek over o.a. de kosten van 
evenementen (in het kader van het Tarieven overzicht) afgerond. Tot slot zal met de 
bewoners van het Noorderplantsoen binnenkort een overleg plaatsvinden over de 
samenloop van evenementen en regulier gebruik van het Noorderplantsoen. 

Ik ga ervan uit u bij deze voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

da buBgemeester, 
dr. K^L. (Ruud) Vreeman 


