
Vinkhuizen, 18 maart 2023
 
Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Groningen,
 
Op woensdag 29 maart 2023 is er door u een meningsvormende vergadering gepland over 
‘Geluidsnormen grootschalige evenementen buiten’.  Dat is een onderwerp dat onze wijk en eigenlijk
elke wijk, helaas, aangaat. Op 19 november 2022 zonden we u een brief over het evenementenbeleid
in de gemeente Groningen. Op die brief hebben we nagenoeg geen reactie van u gekregen. Deze 
brief is daarom deels een herhaling van de brief van november. 
 
Wel presenteerde de burgemeester op 15 december 2022 een jaarplanning buitenevenementen 
voor 2023. De kalender is wederom afgeladen vol, zonder enige terughoudendheid, vooral met 
evenementen op het Suikerterrein met Paradigm als organisator. Paradigm veroorzaakt sinds 2016, 
toen de organisatie op voordracht van het college neerstreek op het Suikerterrein, bij elk feest 
honderden klachten. De wind bepaalt vanuit welke wijken de klachten komen, maar dat er klachten 
zijn bij feesten van  Paradigm blijkt gegarandeerd. Daarbij valt op dat de vergunningen voor 
evenementen erg laat worden afgegeven en gepubliceerd. Voor een feest in oktober 2021, kwam de 
vergunning een dag van te voren. Voor het feest van 25 maart 2023 ‘Paradigm Backyard’ werd de 
toestemming op 14 maart in het Gemeenteblad bekend gemaakt. De bezwaartermijn van zes weken 
is daardoor een wat hol instrument voor de burger geworden.
 
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. 
 
Tijdsnorm
Naast een geluidsnorm zijn er vraagtekens over de tijdsnorm. Een bulderend concert van Guns ’n 
Roses dat tot diep in Vinkhuizen meebeleefd kon worden en drie uur lang duurde, is minder 
hinderlijk dan twaalf uur stampende bassen en beats, hoewel het geluid niet per se harder is. 
 
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 nogal veranderde 
omgeving van het Suikerterrein is een heroverweging van de motie uit 2020 wellicht toch een optie. 
Het Suikerterrein kent immers tegenwoordig vele bedrijven en ook woningen. Pal naast Paradigm is 
de locatie Westerwal verrezen. 
 
 
 
 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf


 
Herijking beloofd
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. Paradigm lijkt toch één van de 
hoofdveroorzakers van hinder te zijn. Dat die hinder ernstig is, blijkt wel uit ingezonden stuk nr. 15 
‘Geluidsnormen en meldingen overlast’. 
 
Vragen
We constateren dat het locatieprofiel in praktijk niet goed functioneert, een wankele juridische 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 
wederom: 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
 


