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Vinkhuizen, 19 november 2022 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Groningen, 

 

Op woensdag 23 november 2022 is er door u een beeldvormende vergadering gepland over het 

evenementenbeleid in de Gemeente Groningen.  

Dit jaar 2022 konden de buitenevenementen in de gemeente na twee jaar coronastilte weer vol los. Leuk voor de 

festivalgangers, maar dikwijls minder leuk voor omwonenden. Ook dit jaar waren de klachten over Paradigm, dat 

sinds 2016 is neergestreken om het Suikerterrein niet weinig. Het festival in augustus leverde 221 officiële 

klachten op. Dat is wel veel, zeker gezien het feit dat het klagers niet gemakkelijker is gemaakt. Klachten over 

evenementen kunnen alleen nog online worden ingediend. Dit jaar stond door toeval er tijdens de festivals van 

Paradigm vooral een noordwestenwind. Daardoor waren er vooral klachten uit de wijken ten zuiden van het 

Suikerterrein. 

 

Suiterterrein vol in ontwikkeling 

Het Suikerterrein is één van de aangewezen festivallocaties binnen de stad. Het locatieprofiel is opgesteld in 

2017, maar wij vragen ons af of dat dit profiel nog wel houdbaar is en ook wat de juridische basis van dit profiel  

is. Sinds 2017 is de situatie om het terrein nogal veranderd. Er is intensieve woningbouw toegevoegd in 

Vinkhuizen-Zuid, Westerwal en Reitdiepzone. Ook het terrein zelf bevat nu allerlei woningen. Voorts is er 

vastgesteld dat om de naastgelegen vloeivelden kwetsbare natuur aanwezig is in de vorm van onder meer de 

geoorde fuut en de watervleermuis.  

 

Geluidsnormen 

In het profiel is een toegestane geluidsnorm vastgesteld van 85dBA / 100 dBA. Meerdere insprekers op de 

locatieprofielen hebben erop gewezen dat deze normen in praktijk veel te hoog zijn en stellen normen voor van 

70 en 90 dBA. Dit is niet voor niets: boven de 85dB(A) kan blijvende gehoorschade kan ontstaan volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie. De Wereld gezondheidsorganisatie adviseert in haar richtlijnen voor zogenaamde 

‘leisurenoise’ 70 dB(A). Zie onder meer: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-

guidelines-eng.pdf De gemeente wijkt van dit advies af en zit op de grens waarin de volksgezondheid nog net 

gewaarborgd is. 

 

Geluidsmetingen tijdens festivals bevestigen het beeld. Terwijl omwonenden in een zeer brede cirkel zeer 

ernstige hinder ondervinden, wordt de geluidsnorm nooit overschreden. De metingen zijn dus bijna zinloos.  

 

Twee festivallocaties naast elkaar 

Daarbij ligt festivalterrein Suikerterrein op een steenworp afstand van festivalterrein Stadspark. 

Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad zag een probleem in deze twee festivallocatie bijna direct naast 

elkaar. Een motie in 2020 om beide locaties als één locatie te beschouwen, haalde het echter niet. Gezien de 

uitgebreidere plannen voor de voormalige drafbaan en de veranderde omgeving van het Suikerterrein is een 

heroverweging van de motie uit 2020 wellicht toch een optie. 

 

Vergunning 2014: tijdelijk? 

Dan de juridische basis. Festivals op het Suikerterrein zijn toegestaan op grond van een vergunning uit 2014. Die 

vergunning ademt een tijdelijk karakter. Het bestemmingsplan van het Suikerterrein staat festivals en 

evenementen namelijk niet toe. De vergunning uit 2014 geeft als motivering: 

 

‘Programmatisch gezien is het een uitstekend plan om het terrein en de gebouwen tijdelijk te 

gebruiken voor allerlei evenementen. Doel van de vergunningsaanvraag is het stimuleren en 

mogelijk maken van activiteiten. Het is van belang voor een goede ontwikkeling van het 



gebied als een brede range aan initiatieven en activiteiten mogelijk zijn op het terrein en in de 

gebouwen. Voor initiatiefnemers is hierdoor de mogelijke drempel van vergunningen minder 

groot of weggenomen, waardoor meer mogelijk kan worden op het terrein en in de gebouwen. 

Voor de stad en de regio is het mogelijk maken van de initiatieven een welkome aanvulling en 

ruimtelijk is het gebouw en de locatie zeer passend. Er is voldoende afstand tot andere 

bedrijven en woonfuncties en er is voldoende ruimte op het terrein om de parkeerbehoefte op 

te lossen. Geadviseerd wordt af te wijken van het bestemmingsplan.” 

 

De situatie is sinds 2014 aanmerkelijk veranderd: er zijn nu allerlei bedrijven op het terrein zelf, woonfuncties op 

het terrein zelf en woonfuncties zeer nabij (Westerwal), ook de parkeerbehoefte blijkt niet altijd op het terrein 

zelf op te lossen te zijn, getuige de parkeerchaos van deelscooters op het Hoendiep na een evenement van 

Paradigm in mei 2022. Het lijkt erop dat de motivatie van de vergunningverlening niet meer juist is. 

 

In 2017 vond een commissievergadering van Beheer & Verkeer van de gemeenteraad plaats (commissie Beheer 

en Verkeer 17 mei 2017 15:00:00, Gemeente Groningen ),over het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein. 

Daarin sprak de heer Sijbolts (Stadspartij; fragment 11.00-11.15) over een tijdelijke omgevingsvergunning, geldig 

tot 2019. Wethouder Van Keulen bevestigde in dezelfde vergadering de afgifte van die vergunning in 2014  met 

een geldigheidsduur van 5 jaar (fragment 28.40-28.50).  

 

Herijking beloofd 

2019 is inmiddels drie jaar geleden. In oktober 2019, mede vanwege een stortvloed klachten over het 

Paradigmfestival in augustus 2019, kondigde het college een herijking van het locatieprofiel Suikerterrein aan. Die 

herijking is er tot nu niet gekomen.  

 

Wijkoverleg Vinkhuizen vindt dit wel een probleem. Het aantal klachten van voornamelijk evenementen van 

Paradigm is erg hoog. In 2016 ging dat erg mis in 2019 weer. Dit jaar viel zeker voor het zuiden van de stad niet 

mee. Evenementenmanagement meldde daarover dat geluidshinder heeft  gelegen aan een ongunstige wind. 

Naast noord, zuid, west en oost, bestaat de windrichting ‘ongunstig’ echter niet in werkelijkheid. De vervelende 

conclusie is dat tot nu toe buitenevenementen altijd tot overlast leiden en dat de wind bepaalt welk gedeelte van 

de stad die overlast voor de kiezen krijgt.  

 

Vragen 

We constateren dat het locatieprofiel in praktijk niet goed functioneert, een wankele basis heeft en omwonenden 

niet beschermt voor ernstige hinder en aantasting van woongenot vooral in de zomermaanden. 

We vinden het jammer dat een belofte uit 2019 nog geen vorm gekregen heeft. Onze vraag is daarom ook: wat is 

de status van de herijking en wat is er mogelijk om het woongenot te waarborgen en de geluidshinder door 

evenementen naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen? 

 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

namens Wijkoverleg Vinkhuizen 
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