
Motie een vrij toegankelijk bevrijdingsfestival voor iedereen en breng de charme en ziel terug in het 
bevrijdingsfestival  

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 11 mei 2022

Constaterende dat:
- 43 duizend bezoekers het bevrijdingsfestival Groningen 2022 hebben bezocht;
- Er dit jaar voor het eerst een entreeprijs van 5,91 euro werd gevraagd;
- Ongeveer 2 duizend gratis kaarten zijn verstrekt aan mensen met een laag inkomen;
- Het festival zich dit jaar voor het eerst alleen op de drafbaan afspeelde en er in tegenstelling tot voorgaande 

edities geen (veelal bijzonder gewaardeerde) podia op andere plekken in het stadspark waren;
- Voor een toiletbezoek waar je je handen kon wassen (anders dan urinoirs) 2 euro betaald moest worden;  
- De gemeente mede subsidie verstrekt voor het bevrijdingsfestival; 

Overwegende dat:
- De kracht van het bevrijdingsfestival was dat iedereen, hoe verschillend ook, daar samen komt om de 

vrijheid te vieren en te genieten van kunst en cultuur;
- De charme van het bevrijdingsfestival was dat je zonder te plannen door het stadspark kon slenteren en van 

allerlei verschillende podia, plekken of gewoon je biertje kon genieten;
- De gemeenteraad van Groningen zich in het vragenuur op 23 maart jl. unaniem heeft uitgesproken voor een 

vrij toegankelijk bevrijdingsfestival1;
- Een toegangsprijs voor het festival en 2 euro voor een toilet bezoek onwenselijk is;  
- Er een evaluatie plaatsvindt met stakeholders en de organisatie van het bevrijdingsfestival 2022 Groningen;
- Verschillende subsidieverstrekkers (Rijk, provincie en gemeente) inmiddels hebben aangegeven in gesprek te 

willen over de toekomst van het bevrijdingsfestival;

Verzoekt het college:
- In de gemeentelijke subsidie verstrekking op te nemen dat het bevrijdingsfestival vrij toegankelijk voor 

iedereen moet zijn;
- Gelet op de al grote financiële bijdrage vanuit de gemeente Groningen, eventuele aanvullende financiële 

vraagstukken bij het Rijk, provincie en andere gemeenten neer te leggen, dan wel te zoek naar andere 
bronnen van inkomsten en daarover in gesprek te treden met deze overheden en de organisatie;

- In de al geplande evaluatie van het bevrijdingsfestival 2022 te bezien hoe juist de podia zoals Podium Noord 
en de Local Heroes Stage en andere plekken veelal eerder gewaardeerde en dit keer gemiste onderdelen 
toch een plek kunnen krijgen in de toekomst opzet van het bevrijdingsfestival; 

- In de al geplande evaluatie en met de blik op de toekomst toe te zien op vrij toegankelijke toiletten (waar je 
ook je handen kan wassen) voor zowel mannen als vrouwen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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1 https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiek-Vragenuur/2022/23-maart/15:30/Vragen-voor-het-vragenuur-23-
maart-2022.pdf
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