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Programma

10.00 – 10.15 uur: Evenementen in Groningen door Jolanda Egberts, hoofd 
evenementenmanagement Gemeente Groningen

10.15 – 10.30 uur: Duurzaamheid en evenementen door Rob van Wegen, 
sustainability coordinator Eurosonic/Noorderslag

10.30 – 11.00 uur: De arbeidspotentie van evenementen voor het MBO door Paul de 
Rook, directeur organisatie- en onderwijsontwikkeling Noorderpoort

11.00 – 11.25 uur: Natuur en evenementen (in het stadspark) door Margriet van der 
Zwam, adviseur fauna en ecologie Altenburg & Wymenga

11.25 – 11.45 uur: Mentimeter (begeleiding Ewoud van Smeden)

11.45 – 12.00 uur: Vragen
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Jaarmonitor 2022 Stadspark

Belofte terugkoppeling evenementen in stadspark

215.000 bezoekers, 423 meldingen (voornamelijk geluid)

Maatregelen vooraf, tijdens en na evenementen

Onderzoek spin-off: economisch ca 300 banen en 

maatschappelijk: dynamiek, plezier en verbinding

Berenschot: gelijk speelveld verder professionaliseren

Openstelling voormalige drafbaan: gefaseerd 



INHOUD VAN TWEE

Huidig beleid sinds 2014

Gemeentelijke herindeling: stad én dorpen 
(samen ca 600 evenementen)

Covid 2020 – 2022

Bezoekers stellen andere eisen met 
betrekking tot duurzaamheid (o.a. voeding, 
groene energie, afval en mobiliteit)

Druk op de openbare ruimte: van 12 naar 6 
locatieprofielen (ontwikkeling Stadspark en 
Grote Markt)

Nieuw strategisch evenementenbeleid in 2023, want:



INHOUD VAN TWEE

➢ Onze inwoners (enquête) 

➢ Park- en adviescommissies Stadspark en 
Noorderplantsoen 

➢ Dialoogtafel evenementenorganisatoren

➢ Samenwerkingsverbanden met onderwijs 
(MBO en HBO)

➢ Vrijwilligersorganisaties en verenigingen

➢ Specialisten (ecologie, veiligheid, juridisch, 
duurzaamheid, toegankelijkheid, gezondheid)

Wie denken en praten mee?
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Uitgangspunten nieuw evenementenbeleid

Aantrekkelijke 
evenementen dragen 
bij aan de 
positionering van 
Groningen als een 
jonge, levendige en 
inclusieve gemeente

Evenementen vinden 
plaats met respect 
voor de omgeving

Evenemententerrein 
Stadspark is een 
toplocatie voor grote 
concerten van 
internationale 
artiesten

Evenementen zijn 
broedplaatsen waar 
het (MBO en HBO) 
onderwijs, 
organisaties en 
bedrijven 
samenwerken

In de stad en dorpen 
zijn voldoende 
locaties voor 
passende 
evenementen

Veiligheid, 
dierenwelzijn, 
duurzame 
toepassingen en 
overlastbeperkende 
maatregelen zijn 
voorwaarden
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Planning

Vandaag: meningsvormende sessie

Maart 2023: besluitvorming gemeenteraad over strategisch evenementenbeleid

Q2: nota vergunningverlening

Locatieprofielen na invoering omgevingswet
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Evenementen en 
(Vak)Onderwijs



Evenementen 
en 

(Vak)Onderwijs

Paul de Rook

Directeur O&O

23 November 2022



Over Noorderpoort

19 locaties 
LLO: onderwijs voor 

werkenden

Studentenaantallen buiten 

randstad dalen

D-N-A 

Samenwerking



Kansen voor Evenementen

• Podiumtechniek

• Evenementenorganisatie

• Horeca 

• Hospitality

• Signspecialist/maker/medewerker

• Content vormgever

• Ruimtelijk Vormgever

• Av-Specialist/Fotograaf

• Stage- en Leerbedrijf rond evenementen
• Korte- (8u*x)  en lange stages (600-800u)

• Aansluiting Onderwijs-Evenementen
• Top-Professionals inzetten als gastdocent

• On-site leslocaties

• Opleidingen integreren met Evenementen 
kalender. 

• Meedenken over invulling en verbetering
• Zet studenten in om evenementen en                    

-programmering en -locaties te verbeteren

• Voorbeeld: drafbaan

KansenOpleidingen



Wat is daarvoor nodig?

1. Langjarig programma

2. Jaar-rond programma 
• Diversiteit in timing, omvang en aard van evenementen

3. Commitment van gemeente én organisatoren
• Onderdeel van Social Return?



Vragen/Suggesties?



Herijking Stadspark 
Groningen 
Plan van aanpak ecologie 

23 november 2022

Margriet van der Zwan-Krijn



Even voorstellen 



Plan van aanpak

Doel: inzichtelijk maken wat voor effect de huidige en toekomstige evenementen hebben op de aanwezige 

natuurwaarden in het Stadspark Groningen. 

Subvragen:

1. Wat zijn de huidige aanwezige natuurwaarden in het Stadspark?

2. Van welke natuurwaarden zijn nog onvoldoende gegevens voorhanden en/of welke gegevens zijn te
gedateerd?

3. Wat zijn de effecten van evenementen op de aanwezige natuurwaarden?

4. Welke mitigerende maatregelen of ecologische randvoorwaarden kunnen er gehanteerd worden om
eventuele effecten op natuurwaarden te beperken?

5. Op welke manier kan het Stadpark ecologisch worden versterkt, gegeven het gebruik als
evenemententerrein?



Huidige natuurwaarden

• Huidige natuurwaarden 
oLiteratuurstudie

oGebiedsbezoek 

oVoorinschatting: vleermuizen en broedvogels relevant

• Aanvullende gegevens nodig?



Effecten

• Effecten evenementen in beeld brengen

oMonitoring rondom 1 evenement 
o Vleermuisonderzoek voor, tijdens en na 

o Gedragsobservaties vogels voor, tijdens en na

oMonitoring over langere periode
o Vleermuizen: kwalitatief + ruimtelijke spreiding

o Broedvogels: vogeltelling Stadspark



Mitigerende maatregelen

• randvoorwaarden

o verlichting en geluidsinstallatie

o Uitrasteren van kwetsbare gebieden

o Zonering van verstoorde en onverstoorde gebieden.

o Zonering van grote stromen bezoekers.



Groene Plus

• Ecologische versterking 

o verbinden van groenstructuren met omliggende groenstructuren.

o aanbrengen van natuurvoorzieningen in en rond gebouwen of bomen (vleermuiskasten of nestkasten).

o afschermen of aanpassen van verlichting t.b.v. vleermuizen.

o aanleggen van nieuwe groenstructuren of landschapselementen



Vragen? 
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Mentimeter
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Vragen


