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Geachte heer, mevrouw, 

Bij de bespreking van het tarievenonderzoek van Deloitte in uw commissie 
Financien en Veiligheid van 4 juni 2014 hebben wij toegezegd de kosten van 
de in de stad georganiseerde evenementen in beeld te zullen brengen. 

Kostenoverzicht 
Het toegezegde kostenoverzicht treft u als bijlage bij deze brief aan. In het 
overzicht zijn de kosten van de jaarlijks terugkerende evenementen 
weergegeven. Deze evenementen kosten de gemeente jaarlijks ca. 1,3 miljoen 
euro. Daamaast zijn er incidentele evenementen met een nationale of 
Internationale uitstraling zoals The Passion, de Landelijke Intocht van 
Sinterklaas en het Glazen Huis. Dit soort projecten kent een eigen 
projectplan, kosten en dekking met bijbehorende bestuurlijke besluitvorming. 
Om deze reden hebben we de kosten van deze evenementen buiten 
beschouwing gelaten. Dergelijke incidentele evenementen zijn zeer divers 
van karakter en daardoor ook van kosten. Dat maakt het onmogelijk om een 
(gemiddelde) kostprijs per jaar te berekenen. 

Doorberekening kosten 
Bij het verzamelen van de gegevens voor het kostenoverzicht is gebleken dat 
organisatieonderdelen verschillend omgaan met de doorberekening van 
kosten. Dat is een ongewenste situatie, waarover we voor de zomer 2015 met 
uw raad in gesprek gaan: over de uitgangspunten voor de doorberekening van 
de kosten van evenementen. De dan te voeren discussie moet antwoord geven 
op de vraag welke kosten we wel en niet willen doorberekenen aan de 
organisatoren en welke kosten we zelf dragen. 



Bladzijde 

Onderwerp Leges reisdocumenten 

Vervolg 
Hiermee lossen we de toezegging in om de kosten van de evenementen in de 
stad in beeld te brengen. Deze gegevens kunt u gebruiken bij de bespreking 
van de voortgang van het strategisch evenementenbeleid in het tweede 
kwartaal 2015. In die discussie zullen we tevens ingaan op de doorberekening 
van kosten en op de moties en toezeggingen die zijn gedaan in het kader van 
het Strategisch evenementenbeleid: 

- Motie Weet waar je aan begint; 
- Motie inzichtelijk informatieverstrekking bij evenementen; 
- Motie Dancefeesten in parkeergarages; 
- Motie Les de dorst; 
- Gezondheid en duurzaamheid bij evenementen; 
- Labeling dancemuziek; 
- Adviesgroep evenementenprogramma. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Bijlage - Overzicht kosten evenementen 

Vergunningverlening 

Vergunningverlening 
Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt beoordeeld door het Evenementen 
Management. Het tarief voor een vergunning voor: 
- een groot evenement is € 1.932,00 
- een middelgroot evenement is € 255,00 
Voor een klein evenement geldt een meldingsplicht, hiervoor rekenen we geen leges. In de 
binnenstad zijn dusdanig veel gebruikers en belangen, dat voor kleine evenementen een 
melding niet volstaat. Hier moet altijd een vergunning voor worden aangevraagd. Een 
vergunning voor wijk- en staatfeesten, kinderactiviteiten en de buitenspeeldag zijn gratis. Uit 
een vergelijking met andere steden blijkt dat Groningen zich met de legestarieven voor 
evenementenvergunningen in de middenmoot bevindt. De kostendekkendheid van de leges is in 
de begroting 2015 op 15% gesteld. Tegenover de voor 2015 geraamde legesopbrengst van 
100.000 euro staat in de begroting een bedrag van 647.000 euro aan geraamde lasten. Bij het 
verzamelen van de gegevens voor dit overzicht is echter gebleken dat de kosten van 
beoordeling van de constructieve veiligheid van de te bouwen objecten (tenten, podia, tribunes 
enz.) niet zijn meegenomen in de begrote lasten. Deze kosten bedragen 60 duizend euro. Het 
totale kostenbedrag komt daarmee op 707 duizend euro. 
Beoordeling te nemen verkeersmaatregelen 
Bij de beoordeling van een aanvraag om een evenementenvergunning moet vaak ook 
beoordeeld worden welke verkeersmaatregelen er getroffen moeten worden, waar hekken en 
omieidingsborden geplaatst moeten worden en welke wegen afgezet moeten worden. 
De lasten van deze toetsing bedragen op jaarbasis ca. 115.000 euro. Deze lasten zijn in de 
begroting meegenomen onder de lasten van het product 'Leges APVG-Verkeer'. De totale lasten 
van dit product bedragen 164.000 euro. De kostendekkendheid van het product 'Leges APVG-
Verkeer' als geheel is 94%. 

Dienstverlening Stadsbeheer 

Gebruik stroom en water 
Stadsbeheer beheert een aantal aansluitpunten voor stroom en water waarvan de 
organisatoren van evenementen gebruik kunnen maken. De kosten van levering van stroom en 
water en de kosten van de personele inzet die hiervoor nodig is, bedragen ca. 10.000 euro per 
jaar. Deze kosten worden deels doorberekend (ca. 65%) aan de organisatoren van 
evenementen. Anders dan de marktkooplui betalen de organisatoren van evenementen 
overigens niet mee aan de kosten voor aanleg en beheer van de aansluitpunten op de Grote 
Markt en de Vismarkt. 

Afvalverwijdering 
Als de organisator van een evenement daarom vraagt, kan Stadsbeheer het 
evenemententerrein schoonmaken. De organisator kan hiervoor ook een beroep doen op een 
commerciele afvalinzamelaar. Voor schoonmaak geldt in de regel dat de organisator 1/3 van de 
kosten draagt en de gemeente 2/3. Deze verhouding is ingegeven door de gedachte dat er 
sowieso schoongemaakt moet worden maar dat de kosten na een evenement hoger zijn 
(overwerk en meer afval). De kosten van afvalverwijdering bedragen ca. 115.000 euro op 
jaarbasis. 



Inzet technische teams 
De organisator van een evenement kan een beroep doen op Stadsbeheer voor o.a. het gereed 
maken van evenementenlocaties (grasmaaien, aanbrengen rijplaten weghalen obstakels enz.), 
het aanbrengen van bebording en verkeersafzettingen en het herstel van grasvelden en 
bestrating na afloop van een evenement. De kosten van deze dienstverlening door Stadsbeheer 
bedragen ca. 200.000 euro per jaar. Een duidelijke lijn in de doorberekening van deze kosten 
ontbreekt. 

Openbare orde en veiligheid 

Geluid 
De kosten van handhaving van geluidsnormen tijdens evenementen bedragen ca. 34 duizend 
euro. 
Stadstoezicht 
De organisator is primair verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens een evenement. Bij een 
deel van de grote evenementen stelt Stadstoezicht een handhavingsplan op. Hierin staan de 
aandachtspunten voor de toezicht- en handhavingsmedewerkers, gebaseerd op de 
vergunningsvoorwaarden. Bij evenementen met een aanmerkelijke geluidsproductie doen zij op 
meerdere momenten geluidsmetingen. Ook de parkeercontroleurs zijn actief tijdens 
evenementen. Zij zorgen er dan o.a. voor dat de calamiteitenroutes bereikbaar zijn voor 
hulpdiensten. 
Verder zorgen medewerkers van Stadstoezicht op wedstrijddagen van FC Groningen voor 
handhaving van het fietsparkeerverbod bij de Euroborg en bedienen brugoperators op verzoek 
van de Politie de 'oude spoorbrug' over het Oude Winschoterdiep om bij te dragen aan de 
scheiding van supportersstromen. De kosten van deze activiteiten van Stadstoezicht worden 
gedekt uit het veiligheidsbudget en bedragen ca. 50.000 euro per jaar. 
Overige kosten openbare orde en veiligheid 
Uit het veiligheidsbudget worden naast de veiligheidskosten van reguliere evenementen als Oud 
en Nieuw en Koningsdag ook de veiligheidskosten van niet ingeplande evenementen zoals de 
schermen tijdens de WK en huldigingen gedekt. Het gaat o.a. advisering van de burgemeester, 
crowd management en preventief aanwezig zijn i.v.m. een evt. crisissituatie. Deze kosten 
worden gemaakt bij Concernstaf OOV. Het gaat om ca. 80.000 euro. 

Dienstverlening SSC 

Bezwaar- en beroepsprocedures 
Hierbij gaat het om de (niet aan de leges toe te rekenen) kosten van behandeling van bezwaar-
en beroepsschriften tegen het verlenen van de evenementenvergunning. Het gaat om vijf tot 
tien procedures per jaar en een kostenbedrag van ca. 15.000 euro. 
ICT 
De inzet van l&A betreft Noorderslag. Het gaat om een bedrag van ca. 10.000 euro. 

Speciale evenementen 

In dit overzicht zijn de kosten weergegeven van de jaarlijks terugkerende evenementen. Daarnaast 
zijn er speciale incidentele evenementen met een nationale of Internationale uitstraling. 
Voorbeelden: The Passion, de Landelijke Intocht van Sinterklaas, het Glazen Huis en langer geleden 
de start van de Giro d' Italia. Voor deze evenementen worden apart begrotingen gemaakt. 



Gebruik gemeentegrond 

De gemeente is doorgaans eigenaar van de terreinen waarop de evenementen plaatsvinden. Als er 
een evenement georganiseerd wordt op gemeentegrond kan daarvoor een vergoeding (huur of 
precariobelasting) gevraagd worden. In Groningen gebeurt dat niet. Een uitzondering is het gebruik 
van parkeerterrein P2 op het Europapark. Hiervoor brengt het Parkeerbedrijf een kostendekkende 
vergoeding in rekening aan de organisator van een evenement. Deze vergoeding dient om de door 
het Parkeerbedrijf gemaakte kosten te dekken en derving van inkomsten te compenseren. Een 
andere uitzondering vormt de Drafbaan Stadspark, in beheer bij de werkmaatschappij Sport en 
Recreatie. Hiervoor gelden huurtarieven. 


