
 
 
 
17 november 2010. 
Nr. 8g. 
Vergunningenbeleid evenementen "Feesten in Balans". 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2010, 
GR 10.2438365; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de nota "Feesten in Balans" Vergunningenbeleid voor evenementen in te trekken per 1 

januari 2011; 
II. de nota Vergunningenbeleid evenementen "Feesten in Balans II" vast te stellen met de 

volgende wijzigingen: 
1. besluit in het overzicht "Samenvatting geluidsvoorwaarden" in de nota "Feesten in 

balans II" (blz. 25) de Eindtijd geluid op de dagen zondag t/m woensdag voor de 
locaties Grote Markt en Vismarkt, Elleboogbuurt en Poeleplein, overig binnenstad 
(Diepenring), Ossenmarkt, Westerhaven, Ebbingekwartier, Damsterdiepplein en 
Noorderplantsoen te stellen op 00.00 uur in plaats van 23. 00 uur en de Eindtijd 
tappen op dezelfde dagen voor dezelfde locaties te stellen op 01.00 uur in plaats 
van 00.00 uur en alle passages over deze eindtijden in de nota dienovereenkomstig 
aan te passen; 

2. besluit in het overzicht "Samenvatting geluidsvoorwaarden "in de nota "Feesten in 
balans II" (blz. 25) de Eindtijd geluid op de donderdag voor de locaties 
Ossenmarkt, Westerhaven, Ebbingekwartier, Damsterdiepplein en 
Noorderplatsoen te stellen op 00.00 uur in plaats van 23.00 uur en de Eindtijd 
tappen op dezelfde dagen voor dezelfde locaties te stellen op 01.00 uur in plaats 
van 00.00 uur en alle passagens over deze eindtijden in de nota 
dienovereenkomstig aan te passen; 

3. in het overzicht "Samenvatting geluidsvoorwaarden"in de nota "Feesten in balans 
II" (blz. 25) de Geluidsnorm voor de locaties buiten Diepenring en Ossenmarkt te 
stellen op 85 dB(A); 

4. de tekst in §2.5.4, §2.5.5 en §2.5.6 (specifiek betreffende de Ossenmarkt1) 
zodanig te wijzigen dat overal waar in deze paragrafen de waarde 70 dB(A) 
vermeld staat, deze waarde te vervangen door 85 dB(A); 

5. in het overzicht "Eindtijden evenementen" in paragraaf 2.5.1 de KEI-week op te 
nemen in de lijst met uitzonderingen en de eindtijd muziek te stellen op 01.00 uur 
en eindtijd voor het tappen te stellen om 02.00 uur; 

                                                 
1 Hoewel voor de locatie een geluidsnorm van 85 dB(A) geldt, is voor een aantal evenementen (sfeermuziek, 
sportevenementen en kermis) op de Ossenmarkt de geluidsnorm 70 dB(A) maatgevend. 



6. in het overzicht "Eindtijden evenementen" in paragraaf 2.5.1 het Gideonfestival 
op te nemen in de lijst met uitzonderingen en de eindtijd muziek te stellen op 
00.00 uur en eindtijd voor het tappen te stellen op 01.00 uur; 

7. de nota Vergunningbeleid evenementen "Feesten in Ballans II" 
dienovereenkomstig te wijzigen; 

III. de wijziging van artikel 2:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 vast te 
stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2011;  

IV. deze besluiten bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in 
de Groninger Gezinsbode. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 17 november 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 


