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Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 
Op 29 oktober 2014 is het Strategisch Evenementenbeleid door uw raad vastgesteld. 
Tijdens de bespreking in uw raad zijn een aantal moties aangenomen en toezeggingen 
gedaan. Middels deze brief beantwoorden wij deze moties en komen we tegemoet aan 
de gedane toezeggingen. 

Toezegging labeling dance muziek 
Uw raad verzoekt ons college nog eens goed te kijken naar het onderscheid tussen 
dance-evenementen en andere evenementen, en een mogelijk ander 'label' in 
aanmerking te nemen. We hebben een aantal mogelijkheden overwogen, maar zijn tot 
de conclusie gekomen dat het huidige label voor alle partijen het meest herkenbaar en 
werkbaar is: in de praktijk blijkt dit goed hanteerbaar. Door de lage bastonen is de 
ervaren overlast bij muziek evenementen met een exclusief 'dance- karakter' in het 
algemeen (ondanks de grote varieteit in dance stijlen) groter dan bij muziek 
evenementen met een ander of gevarieerder programma. De afgelopen maanden 
hebben we een groei in evenementen gezien, waarbij ook het aantal dance-
evenementen is toegenomen. Wij zijn alert op het risico dat door de koppeling dance 
en overlast dance- muziek onterecht in een kwaad daglicht komt te staan, maar zien op 
dit moment geen urgentie om een ander label te hanteren. 

Motie Inzichtelijke informatieverstrekking bij evenementen 
In deze motie verzoekt uw raad ons college om organisatoren van evenementen te 
verplichten om bij de vergunningaanvraag aan te geven op welke manier zij 
omwonenden en andere belanghebbenden gaan informeren over het evenement. 
De afgelopen maanden hebben wij ons ingezet om de communicatie omtrent 
evenementen te verbeteren. We hebben de website verbeterd en werken aan een 
actuele en volledige evenementenkalender. In de praktijk vragen wij bij grote 
evenementen al om een communicatieplan. In iedere evenementenvergunning wordt 
bovendien de voorwaarde gesteld dat de organisator de omgeving informeert over het 
evenement. 
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Naast de eerder genomen maatregelen om de informatievoorziening te verbeteren, zijn 
we de mogelijkheden aan het onderzoeken van een 'waarborgsom' constructie. 
Organisatoren die zich herhaaldelijk niet aan afspraken houden, komen in deze nog uit 
te werken constructie in aanmerking voor een 'waarborgsom', oftewel een borg, die 
bij een correcte gang van zaken weer terug gegeven wordt aan de organisator. 
Wanneer de organisator zich niet aan de afspraken houdt, zal de waarborgsom worden 
ingehouden. De wijze waarop een organisator de omgeving informeert kan hier een 
zwaarwegende factor worden. 

Motie Dancefeesten in parkeergarages 
In deze motie verzoekt uw raad het college om te onderzoeken of gemeentelijke 
parkeergarages als locatie voor dancefeesten en evenementen dienst kunnen doen. 
Wij zijn het met uw raad eens dat parkeergarages een unieke setting kunnen vormen 
voor dancefeesten en evenementen. Het organiseren van feesten en evenementen op 
dergelijke locaties zou wellicht ook een bijdrage kunnen leveren aan een goede 
spreiding van evenementen en een antwoord kunnen bieden op de vraag naar geschikte 
binnen locaties voor dergelijke activiteiten. 

Wij verlenen graag onze medewerking aan ondernemers en organisatoren met 
dergelijke plannen, echter dienen deze plannen wel te voldoen aan de eisen die wij 
stellen m.b.t. (brand)veiligheid, geluid, gebruiksvergunning en dergelijke. Navraag bij 
zowel ons Parkeerbedrijf als de hulpdiensten leert dat garages qua inrichting, 
luchtverversing, detectie van gassen en vluchtwegen niet ontworpen en dus niet 
berekend zijn op grote aantallen mensen. Uitgangspunt bij parkeergarages is dat 
personen na het parkeren van het voertuig de garages meteen verlaten. De 
vluchtwegen zijn op dit gegeven gedimensioneerd en niet op het verwerken van grote 
bezoekersaantallen. De haalbaarheid van het veilig organiseren van evenementen in 
parkeergarages trekken wij om bovenstaande in twijfel, maar wij zullen samen met de 
betreffende organisator per aanvraag bezien of aan deze eisen kan worden voldaan. 

Motie Les de dorst! 
In deze motie verzoekt uw raad het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid en 
de gevolgen van het verplicht stellen van organisatoren om bij middelgrote en grote 
evenementen tappunten beschikbaar te stellen voor het gratis vullen van flesjes of 
bekertjes. 

De gemeente Amsterdam heeft na een incident tijdens een dance-evenement in haar 
vergunning voorwaarden standaard opgenomen dat een organisator verplicht is voor 
gratis drinkwater te zorgen. In de gemeente Groningen wordt bij hoge temperaturen 
eenzelfde verplichting opgenomen in de vergunning voorwaarden. Wij zijn van 
mening dat deze vergunningsvoorwaarde volstaat. 



Toezegging adviesgroep in balans 
Tijdens de behandeling van het Strategisch Evenementenbeleid op 29 oktober 2014 in 
uw raad, is de adviesgroep Programmering aan de orde geweest. Tijdens de 
raadsvergadering heeft de wethouder de toezegging gedaan terug te koppelen aan uw 
raad op welke wijze de adviesgroep Programmering wordt ingevuld. De eerste 
gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden, we zijn nog op zoek naar de 
juiste vorm en samenstelling van deze adviesgroep. We hebben vertegenwoordigers 
uit de kunst, muziek en evenementen business uitgenodigd en een vruchtbare en 
enthousiaste eerste aftrap georganiseerd. De conclusie was dat de randvoorwaarden in 
Groningen ruimschoots aanwezig zijn om ons verder te ontwikkelen als top-
evenementenstad. Er is een groot organiserend vermogen in Stad, we hebben een 
sterke regiofunctie en ook de schaalgrootte draagt bij aan een gunstig 
evenementenklimaat. De vraag is hoe we deze randvoorwaarden optimaal benutten en 
evenementen ondersteunend laten zijn aan het profiel van de Stad. Binnenkort volgt 
een tweede sessie, waarbij we de in de eerste bijeenkomst uitgezette lijnen verder 
concretiseren. In de adviesgroep nemen we vertegenwoordigers op uit de wereld van 
cultuur en grote instellingen uit de stad (RuG, Hanze etc.). Over deze precieze 
invulling van de adviesgroep programmering zullen wij uw raad in een later stadium 
informeren. 

Motie weet waar je aan begint 
In deze motie, ingediend bij het Begrotingsdebat d.d. 12 november 2014 vraagt u ons 
bij het Rijk erop aan te dringen om het laten testen van drugs op festivals opnieuw 
mogelijk te maken en daarbij het verzoek te doen om in Groningen het komend 
festivalseizoen daarmee te mogen experimenteren. Wij hebben uw raad in de brief 
Afhandeling moties en toezeggingen begrotingsdebat 12 november 2014 o.a. 
toegezegd informatie in te winnen bij de gemeente Amsterdam, waar de kwestie ook 
heeft gespeeld en bij uw raad terug te komen op de concrete mogelijkheden, 
wenselijkheid en uitvoerbaarheid van uw voorstel. 

Navraag bij de gemeente Amsterdam leert dat na de drie doden die tijdens het 
Amsterdam Dance Event vielen, de discussie inderdaad weer is opgelaaid m.b.t. het 
testen van drugs op festivals. Vanaf 2002 is dit verboden, onder andere omdat het Rijk 
van mening is dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven wanneer er bij de ingang 
van een festival gefouilleerd wordt op illegale drugs, terwiji er binnen op getest kan 
worden. Daamaast is er inmiddels een landelijk netwerk van drugstest- centra 
ingericht, waar drugs in een rustigere omgeving kan worden getest, zonder dat de 
potentiele gebruiker al op het punt staat de drugs te gebmiken. Argument is dat er 
meer ruimte is om de gebruiker op de gevaren te wijzen, dan tijdens een evenement. 
Om deze redenen heeft het Rijk destijds besloten om het testen op festivals niet langer 
toe te staan. De gemeente Amsterdam heeft hierop haar beleid dan ook niet aangepast. 



De uitvoering van het testen van drugs op festivals zou logischerwijs bij 
Verslavingszorg Noord terecht komen, die zowel de middelen als de mensen niet tot 
hun beschikking hebben om het gevraagde experiment voor het komende 
festivalseizoen uit te voeren. Bovendien is voor de uitvoering van drugstesten een 
databank van het Rijk noodzakelijk. Deze databank zou niet langer aan VNN 
beschikbaar worden gesteld wanneer deze wordt gebruikt voor het testen van drugs op 
festivals, ook niet voor de reguliere test zoals die nu door VNN wordt uitgevoerd. In 
verband met bovenstaande achten wij de uitvoering van de motie niet wenselijk. 

Duurzaamheid 
In de brief Afhandeling moties en toezeggingen begrotingsdebat d.d. 12 november 
2014 (reg.nr. 4716128) is een toezegging gedaan om in uw raad een debat te voeren 
over duurzaamheid en gezondheid. Tijdens ons eigen Eurosonic Noorderslag heeft 
Green Events Nederland aangekondigd dat er samen met een aantal koplopers in de 
evenementen; Pinkpop, Mysteryland etc. gewerkt wordt aan de totstandkoming van 
een 'Green Deal' om te komen tot afvalvrije festivals. Wij houden deze ontwikkeling 
nauwgezet in de gaten en zullen in het najaar een bijeenkomst organiseren met 
organisatoren, waarbij wij experts op het gebeid van verduurzaming evenementen 
uitnodigen om een masterclass te komen geven aan organisatoren uit onze regio. 

Wij gaan ervan uit uw raad hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wetbouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


