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Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeren wij u over de Jaarkalender grote evenementen in 2014. 
Zoals gebruikelijk hebben wij hierin vastgelegd welke grote evenementen in 
het komende jaar kunnen plaatsvinden, althans onder voorbehoud van 
verlening van de vergunning. De jaarkalender is als bijiage bij deze brief 
gevoegd. In aansluiting op deze kalender hebben wij, zoals gebruikelijk, de 
collectieve festiviteitendagen voor horeca-, sport- en recreatie-iru-ichtingen in 
2014 aangewezen en de evenementendagen voor het Poeleplein en de 
Ellebogenbuurt. 

Groningen: bruisend en leefbaar 
De jaarkalender en de aangewezen festiviteiten- en evenementendagen dragen 
bij aan onze ambitie om Groningen een bruisende en leefbare stad te laten 
zijn. Een stad met een gevarieerd en een kwalitatief hoogwaardig programma, 
waar een hoop te beleven valt. En een stad waar het prettig en - voor Stadjers 
die daarvan houden - rustig wonen is. Voor deze uiteenlopende voorkeuren 
zoeken vsdj, zoals u weet, naar een evenwicht. 

De jaarkalender helpt daarbij doordat we hiermee tijdig in beeld hebben 
welke plannen organisatoren hebben voor het houden van grote evenementen 
in het nieuwe jaar. Gevallen van 'samenloop', waarbij twee of meer 
evenementen op dezelfde dag en locatie gepland zijn, kurmen we vervolgens 
oplossen in overleg met organisatoren of, waimeer dat niet lukt, door de 
nieuwe regels toe te passen die hiervoor in dit najaar zijn vastgesteld 
(SB 13.3854366). Ook bieden de aaruneldingen zicht op de drukte die in 
bepaalde perioden en op bepaalde plekken dreigt te ontstaan. Over de 
mogelijkheden om evenementen te spreiden gaan wij hieronder verder in. 

Met de vastgestelde kalender hebben alle betrokken partijen tijdig 
duidelijkheid over de planning. Dat is van belang voor de organisatoren die 
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daarmee him voorbereidingen kurmen treffen, voor horeca-, markt- en andere 
ondememers die daarbij willen aansluiten, voor de parate diensten en ook de 
gemeente zodat zij de benodigde inzet kurmen plarmen, voor omwonenden 
van evenementenlocaties die graag willen weten wat zij kuimen verwachten, 
en voor bezoekers die zo plarmen kunnen maken om aan evenementen deel te 
nemen. 

Van belang om te noemen is dat na plaatsing op de jaarkalender het reguliere 
vergimningverleningstraject, waarin onder andere veiligheidsaspecten 
uitgebreid worden beoordeeld, wordt doorlopen. Dan kan dus in bepaalde 
gevallen betekenen dat er in verband met de openbare orde en veiligheid 
gaandeweg het vergurmingverleningstraject blijkt dat er geen 
evenementenvergunning kan worden verieend. 

Meer evenementen in 2014, meer spreiding nodig 
Uit de aaruneldingen voor de jaarkalender is gebleken dat organisatoren in 
2014 meer grote evenementen willen houden dan in voorgaande jaren, 
waaronder meer dance- en housefeesten. Dat leverde in eerste instantie een 
concentratie van evenementen op in enkele weekenden in de zomerperiode. 
Hoewel het maximum aantal evenementen per locatie, dat in het beleid 
Feesten in Balans II is vastgelegd, nergens werd gehaald, dreigde er op de 
omgeving van sommige locaties toch onevenredig veel druk te ontstaan, 
vooral wat betreft geluidshinder. In de raadsvergadering van September 2013 
is dit onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. Ook in de vergadering van 
de raadscommissie Onderwijs en Welzijn op 4 december j l . is dit tijdens de 
rondvraag besproken. 

Mede op grond van de ervaringen met dance- en housefeesten in 2013 hebben 
wij alles in het werk gesteld om de evenementen met een aanzienlijke 
geluidsproductie te spreiden, zowel qua datum als locatie, en zo de ervaren 
overiast terug te dringen. Wij zijn ook hierover eerst in overleg gegaan met 
organisatoren. Dat heeft op vrijwillige basis tot diverse verschuivingen geleid, 
met bijgevoegde kalender als resultaat. De bereidheid van organisatoren om 
mee te werken aan een evenwichtige planning, passend bij een bruisende en 
leefbare stad, stellen wij zeer op prijs. 

In de loop van het komende jaar, als er nieuwe evenementenvergurmingen 
aangevraagd worden, kan er behoefte bestaan aan meer 
sturingsmogelijkheden. Daarom heeft de Burgemeester, vooruitlopend op het 
nieuwe strategisch evenementenbeleid, een Aanwijzingsbesluit dance- en 
housefeesten vastgesteld voor het seizoen 2014. 

Moties en strategisch evenementenbeleid 
In twee moties hebt u dit jaar gewezen op het belang van evenwicht 
tussen een bruisende en een leefbare stad. Het gaat om de motie Overleg 
met evenementenorganisatoren d.d. 30 januari j l . en de motie 
Evenementenbeleid en leefbaarheid in balans d.d. 25 September j l . De 
beantwoording van beide moties betrekken we bij de ontwikkeling van 
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een strategisch beleidskader voor evenementen. We beogen hiermee dat 
voor alle betrokkenen op hoofdlijnen duidelijk is hoe de stad Groningen 
omgaat met evenementen. Daarmee kurmen we ook nadrukkelijk sturen 
op het - nader in overleg met u te bepalen - gewenste evenwicht. In een 
separate brief gaan wij uitgebreid in op het strategisch evenementen
beleid en de toekomst van de Drafbaan als grootschalig 
evenemententerrein. Het is onze bedoeling dat het nieuwe strategische 
beleid in 2015 in working treedt, en dus bij de opstelling van de 
jaarkalender 2015 kan worden toegepast. 

Collectieve festiviteitendagen en evenementendagen 
Voor de horeca zijn dagen waarop evenementen plaatsvinden, eveneens 
belangrijke dagen. In aansluiting op de jaarkalender grote evenementen 
wijzen wij daarom elk jaar maximaal tien dagen aan waarop uitbundiger 
feestgevierd mag worden in de stad: de zogenaamde collectieve 
festiviteitendagen voor horeca-, sport- en recreatie-iruichtingen. Op deze 
dagen geldt tot 24.00 uur (buiten de dieperuing) of tot 01.00 uur (birmen de 
dieperuing) geen geluidslimiet voor deze iruichtingen. Het gaat hierbij om het 
geluid dat binnen wordt geproduceerd. 

Daamaast wijst de bvirgemeester jaarlijks maximaal zeven evenementendagen 
aan voor het Poeleplein en de Ellebogenbuurt. Op deze dagen geldt na 
20.00 uur een geluidsnorm van 90 dB(A) in plaats van 85 dB(A). Dit heeft 
betrekking op de geluidsproductie buiten, in de openbare ruimte. Door de 
geringe afstand tussen het podium en de bebouwing op deze betrekkelijk 
kleine pleinen fungeert de bebouwing hier als een klankkast. 

De aangewezen dagen zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

Evenement Data Collectieve 
festiviteitendagen 
voor horeca-, sport-
en recreatie-
inrichtingen 2014 

Evenementendagen 
voor Poeleplein en 
Ellebogenbuurt 

Eurosonic 16 en 17 januari X 
Koningsnacht en -dag 25 en 26 april X* X 
Bevrijdingsdag 5 mei X X 
Swingin' Groningen i€a nader te bepalen 

dag tijdens Swingin' 
X 

twee nader te bepalen 
dagen tijdens Swingin' 

X 

Lustrum RuG 14 juni X 
Kroegentocht KEI-
week 

in de periode van 11 
t/m 15 augustus""" 

X X 

Groningens ontzet 28 augustus X X 
Oudejaarsavond 31 december X 

* geldt niet voor Gelkingestraat en Peperstraat op grond van Kaders Koningsdag ; vanwege 
de simering geldt dit ook niet voor de Papengang 
** datum te bepalen door het nieuwe KEl-besmur dat per 1-1-2014 aantreedt 
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Actuele evenementenkalender op de website 
De betrokken organisatoren zijn over de plaatsing van hun evenement op de 
jaarkalender grote evenementen 2014 geinformeerd. Voor de evenementen 
die op de kalender vermeld staan, moet overigens nog wel een vergtmning 
worden aangevraagd. De aanvragen voor kleine en middelgrote evenementen 
worden behandeld nu de jaarkalender is vastgesteld. Dit geldt ook voor grote 
evenementen die niet tijdig, dat wil zeggen voor 1 november 2013, voor de 
jaarkalender waren aangemeld. 

De vastgestelde jaarkalender is op de gemeentelijke website geplaatst. Daar is 
ook de complete evenementenkalender te vinden: hierop staan alle 
vergurmingaanvragen, met een vermelding van de fase van afhandeling. Dit 
overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee over de planning van evenementen in 
2014 en aanverwante zaken voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groning 

de burge'* 
dr. R.L. ^1 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 



Jaarkalender grote evenementen 2014 - Gemeente Groningen 

Vastgestelde versie d.d. 19 december 2013 
BIJLAGE! 

Deze jaarl<alender bevat aanmeldlngen van grote evenementen voor de j'aarl<alender. Het vergunningtraject volgt na vaststelling van de Icalender. 

Rood: Dagen die geblokkeerd worden voor evenementen. 

Blauw: Geen evenement maar wel rekening mee houden; o.a. activiteiten op Drafbaan (Wet milieubeheer) 
Groen: Stiltedag Martlnlkerk (max. 6 per Jaar) 

Voetbalwedstrijden: De thulswedstrijden van FC Groningen zijn ingevoegd tot mei. Na mei is er nog geen schema bekend. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de WK. 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien liet gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

S-jan nvt ondag nvt nvt nvt nvt 

15-Jan 18-jan Binnenstad/Ebbingekwartier Eurosonic/Noorderslag St. Noorderslag M uziekevenement 20000 ntb 

21-jan 23-jan :irg i Beker nvt nvt nvt nvt 

26-Jan nvt )rg FC Groningen - FC Twente nvt nvt nvt nvt 

januari 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(Indien het gaat 
om meerdere 
dagen) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

2-feb nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

9-feb nvt Euroborg FC Groningen - sc Heerenveen nvt nvt nvt nvt 

14-feb Ebbingekwartierterrein Masterclass Criterium Productions Hardstyle/Dance Event 2500 16.00 uur -24.00 uur 

15-feb Ebbingekwartierterrein Shock Outdoor Criterium Productions Top 40 muziek 2500 14.00 uur - 24.00 uur 

16-feb nvt Euroborg FC Groningen - Go Ahead Eagles nvt nvt 

februari 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

2-mrt nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

2-mrt nvt Euroborg FC Groningen - sc Cambuur nvt nvt nvt nvt 

9-mrt nvt Euroborg FC Groningen - sc Feyenoord nvt nvt nvt nvt 

15-mrt nvt Binnenstad GEEN EVENEIVIEIMTEIM stiltedag Martinikerk Ned Bach vereniging tv opnames 12.00-20.00 uur 

|20-mrt 31-rnrt Groningen GEEN EVENEMENTEN nvt nvt 

|23-mrt nvt Euroborg FC Groningen • Vitesse nvt nvt nvt nvt 1 

maart 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

6-apr nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

9-apr nvt Vismarkt opening expositie RUG opening door schoolkinderen 1000 ntb 

lO-apr nvt Jsinnenstad GEEN EVENEMENTEN stiltedag Martinikerk Mattheus Passion nvt 22.30 uur 

11-apr nvt Euroborg FC Groningen - MAC Breda nvt nvt 

15-apr nvt Binrienstad GEEN EVENEMENTEN nvt 18.00-22.30 uur 

17-apr nvt Binnenstad Passion Eye2Eye Media Live Cultureel Popevenement 20000 ntb 
18-apr nvt Binnenstad Bloemenjaarmarkt ZieOmmeZijde bloemenmarkt 12000 06.00-18.30 uur 

25-apr 26-apr 

Binnen de Diepenring, 
Ebbingekwartierterrein,Ossenmarkt, Damsterdiep, 
Drafbaan, Westerhaven. Koningsdag Oranjevereniging Divers ntb ntb 

25-apr 26-apr Poelestraat Konlngsnacht/-dag Resp show/productions muziek 3000 ntb 

26-apr nvt Damsterplein Kadepop Stichting Kadepop muziekfestival 5000 12.00-02.00 uur 

Datum/ 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

1-mei 15-Jun Binnenstad Routing (RUG toont DNA Groningen) RUG Versiering van de stad Groningen ntb ntb 

3-mei nvt Euroborg FC Groningen - Heracles nvt nvt nvt nvt 

4-mei nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

april 



4-mei nvt Stille tocht door Groningen Dodenherdenking Stichting 4 mei Herdenking Groningen stille tocht met kranslegging 1500 18.00- 21.45 uur 

5-mei nvt Drafbaan + Stadspark Bevrijdingsfestival Stichting vier 5 mei/Pieter Spoelstra Productions Muzlekevenement 50000 n tb 

8-mei 18-mei Binnenstad + Ossenmarkt Meikermis Gemeente groningen Kermis ntb n tb 

15-mel nvt Martinlplaza Gala RUG Gala nv t nv t 

15-mei nvt Route vanaf het broerplein naar Martinlplaza Serenade: Maskerade: Move i t ! RUG Optocht ntb ntb 

16-mei 28-mei Zernike Campus Muziektheaterspektakel: Voor eeuwig RUG Theaters pektakel 

lOUU per 

voorstell ing ntb 

17-mei 18-mei Stadspark Rapalje Zomerfolk Festival Stichting Rapalje Festival Famillemuziek evenement 

concert 

6000 

1R A n '?'> 1I I i r 

23-mei 24-mei Broerplein Gift for Infinity event 
>tiiteciag iviartiniKerK 

RUG 5000 
uur 

ntb 

24-mei nvt 

Route vanat net Broerplein naar 

Ebbingekwartierterrein/Pathe Serenade: Maskerade: Move it! RUG Optocht 1000 n tb 

24-mei nvt Diverse locties in de binnenstad Nacht van de Kunst en Wetenschappen RUG Cultureel muziek evenement 20000 n tb 

29-mei nvt Westerkade of Grote Markt Nacht van Groningen Stichting atletiekevenementen Groningen Hardloopevenement met muziek 1500 20.45 uur - 02 .00 uur 

30-mei nvt 

Koute floor Groningen met tinisn op fle Grote 

Markt Walk for Infinity RUG 

Loopevenement met muziek op 

finishlocatie ntb n tb 

30-mei nvt 

Koute floor Groningen met finish op de Grote 

Markt Lauwersloop RUG 

Loopevenement met muziek op 

finishlocatie 2500 n tb 

31-mei nvt Binnenstad I Q E E N EVENEMENTEN Stiltedag Mart inikerk concert 18 .00-22 .30 uur 

31-mei nvt Stadspark |Dance Experience XL Van Gelder Events & Catering dance event 4000 ntb 

D a t u m / 

beginda 

tum 

Einddatum 

(indien het gaat 

om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

1-Jun nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

5-jun 7-jun Binnenstad Swingin Groningen Paul van Put/Pieter Spoelstra Productions Muzlekevenement 50000 ntb 

7-jun nvt Kardingeplas Subsonic festival SQB Dance festival 4000 n tb 

7-jun nvt start Akerk f ietstocht RUG fietstocht ntb n tb 

7-jun nvt Roodehaan Kopjek Criterium Productions muziek evenement 3000 13.00-24.00 uur 

8-jun nvt Roodehaan Saturday Night Fever Outdoor Criterium Productions muziek evenement 3000 13 .00-24 .00 uu r 

8-jun nvt Binnenstad Groningen Ladiesrun Topsport Noord Nederland Hardloopevenement met muziek 4000 12.00 uu r - 1 7 . 0 0 uu r 

12-jun 13-Jul nvt WK nvt WK voetbal nvt nv t 

14-jun nvt 
Vismarkt, Broerstraat, Stoeldraalersstraat en 

Zwanestraat 
Lunch RUG Lunch 

10000 n tb 

14-jun nvt Optocht van Broerplein naar Grote Markt Parade: Maskerade: Move i t ! RUG Optocht 7000 n t b 

14-jun nvt Grote Markt , Vismarkt en Waagpleln Eindfeest RUG Muziek evenement 10000 n tb 

14-jun nvt Verbindingskanaal en Zuiderhaven Bommen Bootrace RUG Race 10000 n tb 

21-jun nvt Drafbaan nvt Peter Sikkema/Mojo muziekfestival 65000 11 .00-24 .00 uu r 

juni 

D a t u m / 

beginda 

tum 

Einddatum 

(indien het gaat 

om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

5-jul nvt Ebbingekwartierterrein Indl Color Festival How Wortel BV muziek festival met verfgooien 3500 ntb 

5-Jul nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

12-jul nvt Kardlngerplas Indicator Outdoor Criterium Productions muziek evenement 2500 13 .00-24 .00 uur 

12-jul nvt Open Lab Ebbingekwartler Grunnenger Cultuur Dag BHE Music Group bv kunst en cultuurfestiva! 8000 ntb 

juli 

Datum / Einddatum 

beginda (indien het gaat Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

tum om een periode) 

3-aug nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

9-aug 10-aug Drafbaan H-i\ f f t i v d l ut Colcurs ZackBumm GMBH muzif ' ,:ooien 20000 12 .00-22 .00 uu r 

9-aug 10-aug Binnenstad GEEN EVENEMENTEN nvt nvt nvt nv t 

11-aug 15-aug Binnenstad KEI-week Stichting Kel 
Muzlekevenement en 

randevenementen 
4500 ntb 

18-aug Of 19-aug Open Lab Ebbingeterrein Ebbingepop Peter Slkkema 3 daags muziekfestival 2000 ntb 

21-aug 31-aug Noorderplantsoen Noorderzon Stichting Noorderzon Cultureel en muziek evenement 125000 n tb 

21-aug 28-aug Binnenstad Augustuskermis KVVV Kermis 125000 n tb 

22-aug nvt 
Nieuwe Boteringestraat, Oude Boteringestraat en 

Broerplein 
Maskerade: Move it! RUG Optocht 500 ntb 

28-aug nvt Vismarkt, Zuiderhaven, Drafbaan en Ossenmarkt Groningensontzet KVVV 
Vuurwerk, muzlekevenement en 

diverse andere activiteiten 50000 ntb 

28-aug nvt Poelestraat Gronings Ontzet Resp. Showproductlons Muzlekevenement 1000 ntb 

29-aug 31-aug Ebbingekwartierterrein, Turfsingel/Spllslulzen Grachtenfestljn Stichting Grachtenfestljn botenparade/zwemwedstr i jd 25000 ntb 

augustus 



September 

oktober 

|30-aug nvt zonneweide Stadspark |Hardstyle in the Park |van Gelder Events & Catering (oance event Jaooo jntb 

Datum/ 
beginda 
tum 

Einddatum 
(Indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

6-sep nvt Stadspark Dance in the Park Van Gelder Events & Catering Dance event 3000 ntb 
7-sep nvt Grote Markt Modeparade GCC modeshows 10000 06.00-19.00 uur 
p-sep nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 
|l3-sep nvt locatie nader te bepalen Nazomeren Art of Dance Dance event 8000 ntb 
|l3-sep nvt Strand en nabij gelegen veldje nabij Kardinge Strandfestival leef! Van Gelder Events & Catering Dance event 2000 ntb 
|20-sep nvt Binnenstad |GEEN EVENEMENTEN Stiltedag Martinikerk concert 18.00-22.30 uur 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

~^ nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

11-okt nvt Haren / Groningen 4-Mijl4you St AtletlekevenementenAopsport Noordnederland loopevenement 2000 ntb 

12-okt nvt Haren / Groningen 4 Mij! van Gronmgen St Atletiekevenementen/Topsport Noordnederland hardloopevenement 70000 ntb 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

1-nov nvt Noorderplantsoen en Nassaulaan Plantsoenloop Stichting atletiekevenementen Groningen Hardloopwedstrijd 2500 08.00-18.00 uur 
2-nov nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 
15-nov nvt Binnenstad Intocht Sinterklaas 2014 Pleter Spoelstra Intocht Sinterklaas 12000 ntb 
30-nov nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

Datum / 
beginda 
tum 

Einddatum 
(Indien het gaat 
om een periode) 

Locatie evenement Organisatie Soort evenement Aantal bezoekers Tijden 

7-dec nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 
14-dec nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 
21-dec nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 
28-dec nvt nvt koopzondag nvt nvt nvt nvt 

november 

december 


