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Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeer ik u over de inhoud van het Aanwijzingsbesluit dance- en 
housefeesten. Bij brief van 31 december 2013 (SB 13.4055123) heeft u 
informatie ontvangen over de Jaarkalender grote evenementen. In de brief van 
9 januari 2014 (BD13.4079736) hebben wij u de uitgangspunten strategisch 
evenementenbeleid toegestuurd, waarover we op 22 januari 2014 met u in 
gesprek gaan. In beide brieven bent u al kort geinformeerd over het 
Aanwijzingsbesluit dance-en housefeesten. 

Ter informatie licht ik in deze brief het aanwijzingsbesluit nog op een aantal 
punten toe en ontvangt u een afschrift van dit besluit. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. In 2014 gaan wij 
daarover met elkaar in gesprek hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de 
vaststelling van nieuw beleid dat in 2015 in werking kan treden. Met dat 
nieuwe beleid zal beter vorm gegeven kunnen worden aan een goede balans 
tussen een bruisende stad en een leefbare stad. Daarop vooruitlopend heb ik, 
mede naar aanleiding van uw verzoek om tijdelijke overlast beperkende 
maatregelen voor 2014, voor dit jaar een aanwijzingsbesluit dance- en 
housefeesten vastgesteld. 
Mede aanleiding voor het nemen van het aanwijzingsbesluit is geweest dat bij 
de aanmeldingen voor de Jaarkalender grote evenementen 2014 is gebleken 
dat er een ongewenste concentratie van grotere dance- en housefeesten 
dreigde op te treden voor de locaties Drafbaan/Stadspark, Kardinge en 
Ebbingekwartier. In het aanwijzingsbesluit heb ik daarom voor dance- en 
housefeesten, waarvan gebleken is dat ze tot veel klachten kurmen leiden, 
beperkingen gesteld. Deze beperking geldt enkel voor de drie genoemde 
locaties. 
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De beperking in 2014 houdt in: 

• Een beperking in het aantal vergunningen voor dance- en 
housefeesten, Drafbaan/Stadspark maximaal 6, Kardinge maximaal 
4 en Ebbingekwartier maximaal 4; Ter vergelijking: het 
vergunningenbeleid Feesten in Balans geeft in het algemeen de 
mogelijkheid tot 12 evenementen per locatie, in theorie zou het hier 
om 12 dance- en housefeesten kunnen gaan. 

• Spreiding in tijd: per kalendermaand mogen op deze locaties 
maximaal 2 dance- en housefeesten plaatsvinden; 

• De duur van de geluidsproductie bedraagt maximaal 8 uur per 
evenement. 

Mocht een organisator niet meer op deze locaties terecht kunnen omdat het 
gestelde aantal is bereikt, dan zal in overleg met de gemeente gekeken 
worden naar een altematieve locatie. Het aanwijzingsbesluit is daarmee een 
instrument om te spreiden. Verwachting is dat in veel gevallen in overleg een 
altematieve locatie in de stad kan worden gevonden. Ik ga er vanuit dat er niet 
zozeer minder van dergelijke feesten in onze bruisende stadzuUen 
plaatsvinden, maar dat de organisatoren ook op andere locaties zoals Roode 
Haan evenementen gaan organiseren. 

Met vriendelijk 
burg IQVCA ester 

e groet, 
van Groningen. 

dr. R.L\(Ruud) Vre 
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Gezien de vele klachten die in voorgaande jaren zijn ontvangen over de overlast 
veroorzaakt door dance- housefeesten op de locaties Stadspark/Drafbaan, Kardinge 
en het Ebbingekwartier. 

Ovenvegende 
dat Groningen een bruisende stad wil zijn. Jaarlijks worden veel evenementen georganiseerd 
waarvan mensen van binnen en buiten de stad genieten. Er zijn echter ook evenementen 
waarbij omwonenden overlast ervaren. In de voorgaande jai'en is gebleken dat er veel 
klachten waren over muziekfeesten waar bastonen sterk vertegenwoordigd zijn, de zgn. 
dance- en housefeesten'. 

dat het, vooruitlopend op een nieuw strategisch evenementenbeleid, dat m 2015 van kracht zal 
zijn, daarom noodzakelijk is om voor het jaar 2014 een aantal beperkingen vast te leggen voor 
de dance- en housefeesten op de locaties Stadspark/Drafbaan, Kardinge en het 
Ebbingekwartier; 

Gelet op 

Artikel 2:19 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 

Besluit 
1. Dat in 2014 voor de locatie Stadspark het maximaal aantal te verlenen vergunningen 

voor dance- housefeesten maximaal 6 minus het aantal dance- en housefeesten op de 
Drafbaan bedraagt; 

2. Dat in 2014 maximaal 4 vergunningen zullen worden verleend voor een dance- of 
housefeest op de locatie Kardinge; 

3. Dat in 2014 maximaal 4 vergunningen zullen worden verleend voor een dance- of 
housefeest op de locatie Ebbingekwartier; 

4. De duur van de dance- en housefeesten, althans de duur van de' geluidsproductie, 
bedraagt voor de feesten op de onder 1,2 en 3 genoemde locaties maximaal 8 uur; 

^ 'Dance' is een verzamelnaarn voor alle soorten elektronische dansmuziek. Het belangrijkste kenmerk is dat de 
muziek grotendeels gemaakt is met elektronische muziekinstrumenten en meestal niet live gespeeld kan worden. 
De meeste dancestijien kenmerken zich doordat de nielodie eenvoudig is en in een 4/4-maat wordt gespeeld. 
Vaak heeft de muziek repeteiende melodieen en bevatten de meeste danceplaten een bass drum. Sonis worden 
oude nummers bewerkt en soms worden ook akoestische instrumenten toegevoegd aan de muziek. House is een 
specifieke stroming binnen de electionische dansmuziek 'dance'. (Bron: Wikipedia) 



5. Voor elk van de onder 1,2 en 3 genoemde locaties geldt dat er maximaal 2 dance-
en/of housefeesten in 66n kalendermaand plaats mogen vinden; 

6. Dit besluit is van kracht tot uiterlijk 1 januari 2015; 

7. De besluiten onder 1-6 bekend te maken door plaatsing in het elektronische 
gemeenteblad. 

Groningen, 19 december 2013 

dr. R.L. (Ruud) Vreethan 
burgemeester van Groningen 


