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Beste leden van de raad, 

 

Hierbij informeer ik u over de gebeurtenissen na afloop van het Vindicat 

evenement Buitenspelen, afgelopen vrijdag bij Kardinge. Ik zal u op hoofdlijn 

inzicht geven in het feitenrelaas, de gesprekken die hebben plaatsgevonden, 

de afspraken die zijn gemaakt en de maatregelen die ik neem. 

 

Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse editie plaats van het evenement 

Buitenspelen, op het strand bij het Zilvermeer. Zoals gebruikelijk is hiervoor 

een evenementenvergunning verleend, na een toets van het ingediende plan 

op basis van (verkeers)veiligheid en andere toetsingscriteria, zoals mobiliteit. 

Wat betreft de uitstroom is met Qbuzz afgesproken dat een aantal extra 

bussen zou worden ingezet op de reguliere lijn vanaf Kardinge naar de 

binnenstad. Dit op basis van een inschatting die vooraf altijd wordt gemaakt 

over het percentage dat gebruik wenst te maken van openbaar vervoer. 

 

Tijdens het evenement in de loop van dag kwamen er enkele meldingen m.b.t. 

geluidsoverlast, maar niet in een mate die afwijkt van vergelijkbare 

evenementen in de openbare ruimte. Qbuzz werd al gedurende de dag 

geconfronteerd met veel studenten in de bussen, die zich niet altijd hielden 

aan de mondkapjesplicht en duidelijk was ook dat veel studenten al het 

nodige op hadden. Na afloop van het evenement ontstond er in de bussen bij 

de bushalte bij Kardinge norm overschrijdend gedrag en het hinderen van 

andere passagiers. Ook werd de aanwezigheid van de grote groep studenten 

als intimiderend ervaren door andere passagiers en de buschauffeurs. Er zijn 

o.a. veiligheidshamers uit de houders in de bussen gehaald, daarmee zijn 

overigens geen ruiten ingeslagen. Het grensoverschrijdende gedrag ontstond 

nadat het einde van het evenement zorgde voor een grote toeloop door 

studenten op de bussen op het Kardingerplein. Iedereen wilde met de bus 

richting de binnenstad. Uiteindelijk heeft de politie op moeten treden om de 

situatie daar weer rustig te krijgen. In de berichtgeving over de 
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gebeurtenissen werd eerst gesteld dat de ME die paraat stond vanwege de 

voetbalwedstrijd van FC Groningen, ook heeft moeten ingrijpen. Dat is niet 

juist, de beschikbare ME heeft de bij Kardinge aanwezige agenten 

geassisteerd, waarbij de dakmicrofoon werd gebruikt. De ME heeft niet in de 

hoedanigheid van ME hoeven optreden. De berichtgeving op zaterdag was 

niet geheel conform de feiten zoals we ze nu kennen. Later is dat op punten 

genuanceerd. Duidelijk was echter dat de verontwaardiging groot was, de 

toon was toen al gezet.   

 

Vandaag is samen met de politie, de Hanzehogeschool en de RUG gesproken 

met bestuursleden van Vindicat over de gebeurtenissen en het norm 

overschrijdend gedrag. Daarbij is het norm overschrijdend gedrag sterk 

afgekeurd. De vraag is aan de orde gekomen welke maatregelen genomen 

moeten worden en hoe dit gedrag in de toekomst kan worden voorkomen. 

Vindicat heeft vandaag met Qbuzz afspraken gemaakt over een 

tegemoetkoming voor de gebeurtenissen en over de inzet van bussen bij 

toekomstige evenementen. Er is nog niet gebleken dat er schade is aan de 

bussen. 

 

De volgende maatregelen worden na overleg met de genoemde partijen 

genomen. De komende periode wordt bekeken welke stappen gezet kunnen 

worden om het grensoverschrijdend gedrag in de toekomst aan te pakken, 

daarbij gaat het om een verdergaande cultuurverandering binnen de 

vereniging. Deze tijd moet worden gebruikt om goede afspraken te maken 

over het gedrag bij toekomstige evenementen. Allereerst is Vindicat daarbij 

aan zet. Ik heb daarom besloten dat een zeilevenement met aansluitend een 

groot feest van Vindicat aanstaande vrijdag bij Kaap Hoorn geen doorgang 

kan vinden. In de aanloop naar toekomstige evenementen zal eerst moeten 

worden gekeken hoe deze op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden. 

Daarbij wordt overigens ook gekeken naar de vervoersbewegingen en hoe die 

veilig kunnen verlopen en de professionaliteit van de organisatie van 

evenementen.  

 

Verder zullen we de gesprekken met Vindicat, maar ook breder met andere 

studentenverenigingen, de komende tijd voeren om de mogelijkheden van 

tegengaan van norm overschrijdend gedrag te bespreken. Daarbij gaat het 

breder om gedrag zoals bij huisfeesten en het gebrek aan zelfcorrigerend 

vermogen. We zullen daarbij ook experts betrekken om handvatten te krijgen 

voor verenigingen om een nodige cultuurverandering te bewerkstelligen. Een 

afspraak met de besturen van de studentenverenigingen daarvoor is gemaakt. 
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Ik ga ervan uit u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard 

ga ik waar nodig met uw raad in gesprek om dit verder te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 
Koen Schuiling 


