
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met onze brief van 5 september 2018 (kenmerk 7118426) informeerden wij u 

over het verloop van Koningsdag 2018. We lieten u weten dat we met 

tevredenheid terugkijken op de talloze feestelijkheden gedurende 

Koningsnacht en Koningsdag en op een geslaagd bezoek van de Koninklijke 

familie, waarbij we Groningen op een aansprekende manier op de kaart 

hebben gezet. Helaas moesten we u ook meedelen dat het beschikbare budget 

met € 240.000 was overschreden.  

 

Met deze brief willen we toelichten waardoor deze overschrijding heeft 

kunnen ontstaan en wanneer wij in de gelegenheid waren om de orde van 

grootte van deze overschrijding vast te stellen.  

 

In het raadsvoorstel van januari vroegen we u om € 700.000 beschikbaar te 

stellen. We gaven daarbij aan dat we een begroting van in totaal € 1,32 

miljoen hadden opgesteld op basis van steden die ons voorafgingen. Wij 

hadden op dat moment nog geen volledig zicht op de precieze activiteiten en 

de daarbij behorende kosten. Wij hebben aangegeven dat we bij grote 

afwijkingen in de begroting uiterlijk in maart bij uw raad zouden terug 

komen.  

 

Een gerechtvaardigde vraag is dus of wij in maart konden weten of het budget 

voor de viering van Koningsdag substantieel zou worden overschreden.  

 

De organisatie van Koningsdag en het bezoek van de Koninklijke familie 

heeft een stevig beroep gedaan op het organiserend vermogen van de 

gemeente. De beschikbare tijd om een evenement van deze omvang en met 

deze uitstraling neer te zetten was relatief kort. De maanden november en 

december 2017 hebben we vooral gebruikt voor het gesprek met “stad en 
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ommeland”. Daarbij is de vraag gesteld hoe we Groningen zouden 

presenteren en welke onderwerpen in het programma met de Koninklijke 

familie (en daarmee in de uitzending van de NOS) aan de orde moesten 

komen. In januari en februari 2018 zijn de contacten gelegd met partijen die 

een bijdrage konden leveren aan het programma en is de route van de 

wandeling door de stad vastgesteld. In maart en in de eerste helft van april 

heeft het programma geleidelijk zijn definitieve vorm gekregen. De 

programmaonderdelen aardbevingen, energietransitie, Eurosonic Noorderslag 

en de presentaties uit de regio kregen om uiteenlopende redenen pas in de 

laatste twee weken voor Koningsdag hun definitieve vorm. In een laat 

stadium moesten daarmee beslissingen genomen worden over de 

noodzakelijke voorzieningen om een aansprekend inhoudelijk programma te 

kunnen realiseren: artiesten, podia, geluidstechniek en andere productionele 

voorzieningen.  

 

Een aantal extra kosten werden in een eerder stadium voorzien. In februari 

besloten wij om de warenmarkt op de Vismarkt op de dinsdag voor en de 

zaterdag na Koningsdag door te laten gaan. Daarvoor moest in de nachten 

extra capaciteit worden ingehuurd voor de opbouw en afbouw (ongeveer 

30.000 euro). Ook de verplaatsing van de vrijmarkt van de singels naar het 

Noorderplantsoen, waartoe werd besloten toen de definitieve route was 

vastgesteld, bracht extra kosten met zich mee (ongeveer 15.000 euro). Deze 

afwijkingen van de begroting waren in maart bij ons bekend maar van 

beperkte omvang en het was onze inzet dit binnen de begroting op te lossen. 

Daarom is er op dat moment geen melding van gemaakt. 

 

De belangrijkste beslissingen die hebben geleid tot een overschrijding van het 

budget zijn in de laatste drie weken voor Koningsdag genomen. Deze 

kwamen vooral voort uit ons streven om te komen tot een kwalitatief 

hoogwaardig programma en een aantrekkelijk beeld voor de televisie. Ook de 

noodzakelijke extra inzet van beveiligers, met name tijdens de opbouw van de 

route in de dagen voorafgaand aan het evenement heeft onvoorziene kosten 

met zich meegebracht. Al met al hebben wij pas na Koningsdag de definitieve 

rekening kunnen opmaken.  

 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester, de secretaris, 

Peter den Oudsten      Peter Teesink 

 

 


