
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 23 november 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Nieuwe contouren en ambities voor strategisch evenementenbeleid 2023 e.v.

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nienke Bos (bestuursadviseur wethouder Molema), 06 554 655 72, nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:

Het college werkt aan een herziening van het strategisch evenementenbeleid. Dit staat voor Q1 op 
de Lange Termijn Agenda. Deze beeldvormende sessie is bedoeld als voorbereiding daarop.

Programma:

10.00 - 10.15 uur            Korte introductie met opzet van de ochtend, toelichting op aanleiding, 
uitkomsten enquête en contouren evenementenbeleid met beoogde grote ambities  - Jolanda 
Egberts, Hoofd Evenementen Management

10.15 - 10.30 uur            Duurzaamheid en evenementen met gastspreker Rob van Wegen, 
sustainability coordinator van Eurosonic/ Noorderslag ‘Hoe versterken we de beweging van 
verduurzaming bij evenementen?’ 

10.30 - 11.00 uur            Gastspreker Paul de Rook, Directeur Organisatieontwikkeling  Noorderpoort 
vertelt over de aansluiting ROC- arbeidsmarkt en werken aan innovatie 

11.00 - 11.25 uur            Uitgelicht: case Evenemententerrein Stadspark, waar veel opgaven 
samenkomen. Gastspreker Margriet van der Zwam-Krijn, adviseur Fauna en Ecologie, Altenburg & 
Wymenga ecologisch onderzoek over de wettelijke kaders en de aanpak van het ecologisch 
onderzoek die voortvloeit uit visie Stadspark

11.25 – 11.50 uur Vragen m.b.v. de mentimeter

11.25 – 12.00 uur           Planning en vragen

mailto:nienke.bos@groningen.nl


Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Daarnaast wil het college u graag een aantal vragen voorleggen door middel van de mentimeter.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
nvt

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Evenementenbeleid-incl-visie-Stadspark 

Nadere informatie
nvt

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Evenementenbeleid-incl-visie-Stadspark
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