
 
Samenvatting Feesten in Balans II  
Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van de herziende versie van het evenementenbeleid, 
Feesten in Balans II, kort en schematisch aangegeven: 
 
1. Categorie-indeling, termijnen en leges 
Evenementen zijn ingedeeld in 3 categorieën: kleinschalig, middelgroot en groot. De termijnen en leges 
verschillen per categorie: 
 

Categorie 

evenementen 

Risicoprofiel Omschrijving voorbeelden Procedure Leges 

A. 

Kleinschalig 

1. Laag < 100 bezoekers  

Specifieke criteria staan 

aangegeven in de APVG 2009 

straatfeesten, 

barbecue in een park 

of een optreden van 

een zangkoor. 

Melding A 

 

3 weken voorafgaand 

aan evenement 

Geen 

B. 

Middelgroot 

2. Gemiddeld Evenementen voor 100 tot 2.000 

bezoekers waarbij niet of weinig 

fysieke maatregelen moeten 

worden getroffen en waarbij 

doorgaans het risico met betrekking 

tot de openbare orde en veiligheid 

weinig tot matig is. 

Dit gaat om 

bijvoorbeeld de 

wijkkermis, braderie of 

kleinere 

hardloopevenementen 

Vergunningprocedure  

B 

 

6 weken voorafgaand 

aan het evenement 

aanvragen 

Hoogte leges 

wordt jaarlijks in 

de 

legesverordening 

vastgesteld 

C. Groot 3. Hoog Evenementen voor meer dan 2.000 

bezoekers (die veelal pas 

gehouden kunnen worden na het 

treffen van een groot aantal fysieke 

maatregelen en/of waarbij 

doorgaans het risico met betrekking 

tot de openbare orde en veiligheid 

groot is). 

Grote feesten, 

muziekfestivals en 

sportwedstrijden, zoals 

viering Koninginnedag 

en Gronings Ontzet, 

Noorderzon, 4 Mijl van 

Groningen. 

Vergunningprocedure 

C 

 

14 weken voorafgaand 

aan het evenement 

aanvragen 

Hoogte leges 

wordt jaarlijks in 

de 

legesverordening 

vastgesteld 

  
2. Eindtijden evenementen  
 

Dagen Locatie Eindtijd muziek Eindtijd 
tappen/evenement 

Zondag tot en met 
woensdag 

Binnenstad en  
Ossenmarkt, 
Westerhaven, 
Ebbingekwartier, 
Damsterdiepplein, 
Noorderplantsoen   

00.00 uur 01.00 uur 

Zondag tot en met 
woensdag 

Overige locaties buiten 
de diepenring 

23.00 uur 00.00 uur 

Donderdag Binnenstad 
 

01.00 uur 02.00 uur 

Donderdag Ossenmarkt, 
Westerhaven, 
Ebbingekwartier, 
Damsterdiepplein, 
Noorderplantsoen 

00.00 uur 01.00 uur 

Donderdag Overige locaties buiten 
de diepenring 

23.00 uur 00.00 uur 

 

Vrijdag en 
zaterdag 

Binnenstad 
Buiten de diepenring 

01.00 uur 
00.00 uur 

02.00 uur 
01.00 uur 

Uitzonderingen: 
Collectieve 
festiviteitendagen 

 Binnenstad 
Buiten de diepenring 

01.00 uur 
00.00 uur 

02.00 uur 
01.00 uur 
 

Viering 
Koninginnedag 

Nacht van 29 op 
30 april 

Binnenstad 02.00 uur 02.00 uur 



KEI-week Tijdens 
evenement 

Binnenstad 01.00 uur 02.00 uur 

Gideon festival Tijdens 
evenement 

Terrein Gideonfestival 00.00 uur 01.00 uur 

  
3. Geluidsnorm  

Voor evenementen geldt een geluidsnorm van 85 dB(A). Daarnaast geldt overdag ook een 
geluidsnorm voor evenementen, deze geluidsnorm is gelijk aan die voor de avond. 
 

Locatie Geluidsnorm  

Binnenstad en buiten de diepenring 85 dB(A) 
Uitzonderingen: 
Ellebogenbuurt Ellebogenbuurt en Plein bij de Pintelier 90 dB(A) op  7 aangewezen dagen per jaar 

na 20.00 uur  

Poelestraat Poelestraat en Poeleplein 90 dB(A) op 7 aangewezen dagen per jaar 
na 20.00 uur 

Evenementen met sfeermuziek Binnenstad 70 dB(A) 

Sportevenementen Binnenstad 70 dB(A) 

 
4. Aantal muziekevenementen per jaar 
Voor de Grote Markt/Vismarkt geldt dat er 40 dagen per jaar een evenement georganiseerd mag 
worden met een aanmerkelijke geluidsproductie (> 75 dB(A)). Voor de overige locaties in de stad geldt 
voor evenementen 12 dagen per jaar als maximum. Voor evenementenlocaties vlak buiten de 
diepenring gelden aparte regelingen. 
 

Locatie Aantal keren per jaar 
Grote Mark/Vismarkt  40 dagen per jaar, exclusief Mei- en Augustuskermis 
Overige locaties in de binnenstad 12 dagen per jaar 
Overige locaties buiten de diepenring 12 dagen per jaar 

Ossenmarkt Winterstad en kermis + evenementen met beperkt geluid 

Westerhaven 25 dagen per jaar 
Ebbingekwartier CIBOGA 25 dagen per jaar 
Damsterdiepplein 25 dagen per jaar 

 
5. Invoering nieuwe geluidsnorm dB(C) 
Tot op heden zijn geluidsnormen uitsluitend aangegeven met dB(A)-waarden. Bij muziekgeluid bij 
evenementen gaat het echter om hogere niveaus waarbij ook de lage frequenties en de bassen een 
grote rol spelen in de hinderbeleving. Als hindermaat is hiervoor het C-filter geschikter. In 2011 wordt 
ervaring opgedaan met het hanteren en meten van dB(C)-waarden voor de beoordeling van 
muziekgeluid bij evenementen. Op basis van ervaringen en metingen wordt uiterlijk 1 juni 2011 een 
voorlopige dB(C) norm vastgesteld. 

6. Langdurige muziekevenementen  

Bij langdurige muziekfestivals worden in overleg met de organisatoren tijdsblokken inbouwen met 
rustigere programmering. 

7. Geen besloten feesten in de openbare ruimte  

Besloten feesten in de openbare ruimte zijn niet toegestaan indien een aanmerkelijke geluidsproductie 
wordt verwacht. Hierbij kan gedacht worden aan een verjaardagsfeest, bruiloft of personeelsfeest. 
 
8. Milieuvergunning Drafbaan  
Voor evenementen op de drafbaan wordt de milieuvergunning aangepast in de lijn van deze nota.  
9. Jaarkalender evenementen  
Om sturing te kunnen geven aan kwaliteit en een gespreid evenementenprogramma wordt gebruik 
gemaakt van een jaarkalender voor grote evenementen. Organisatoren van grote evenementen 
krijgen met een plek op de jaarkalender vooraf ruimte op toplocaties. Voor overige data en tijden 
blijven de locaties beschikbaar voor andere (kleinere) evenementen.  

10. Evenementen en de warenmarkt 

De Grote Markt/Vismarkt mag maximaal voor 5 dagen per jaar gebruikt worden voor marktachtige 
evenementen zoals een boeken of kunstmarkt.    



 
Naast de Mei-en Augustus kermis mogen jaarlijks per marktdag 2 warenmarkten verplaatst worden. 

11. Bijzondere locaties en activiteiten 

Voor een aantal locaties en activiteiten gelden afwijkende regels:  
Locatie/ Activiteit Afwijkende regels 

Noorderplantsoen een maximale geluidsbelasting van 85 dB(A) daarnaast gelden andere beschermende maatregelen. 
Martinikerkhof Het Martinikerkhof is een stiltegebied, hier mogen geen evenementen plaats vinden. 
Circus Naast 2 grote circussen zijn 2 kleinere circussen (<25 meter in doorsnede) toegestaan op andere 

locaties in de stad. Dit voor maximaal 6 dagen achtereen. 
Evangelische activiteiten Evangelisatieactiviteiten in de openbare ruimte van de binnenstad mogen op maximaal 12 dagen per 

jaar een geluidniveau van maximaal 70 dB(A) produceren tot uiterlijk 21.00 uur; daarbij mogen ze 
maximaal 1 maal op dezelfde locatie staan; verder mag één aanvrager of belanghebbende maximaal 6 
maal een activiteit organiseren. 

De Martinikerk en de Der Aa-
kerk 

mogen binnen de vrije ruimte van de jaarkalender 6 dagen per jaar aanmelden waarop zij concerten of 

andere activiteiten willen houden 
 

12. Kermis 

In de binnenstad worden de Grote Markt en Vismarkt als locaties gebruikt voor het houden van een 
kermis. De Westerhaven en de Ossenmarkt zijn locaties die afhankelijk van de grootte van de kermis 
ook bestemd zijn als kermislocatie.  

Kermislocaties 
Binnenstad 

Geluidsnorm Eindtijd geluid Hoe vaak per locatie evenement 
toegestaan   

Grote Markt 70dB(A) 
00.00 uur van zondag tot en met woensdag 

en 01.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag 
17 – 18 dagen per jaar * 

Vismarkt 70dB(A) 
00.00 uur van zondag tot en met woensdag 

en 01.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag 
17 – 18 dagen per jaar * 

Westerhaven 70dB(A) 00.00 uur, alle dagen van de week 17 – 18 dagen per jaar* 

Ossenmarkt 70dB(A) 00.00 uur, alle dagen van de week 17 – 18 dagen per jaar * 

*In de binnenstad mag maximaal 2 keer per jaar een kermis worden gehouden van maximaal 20 dagen in totaal. 

 
13.  Duurzaamheid en Milieuzorg 
Bij grote evenementen wordt een milieuzorgparagraaf verplicht onderdeel van het draaiboek 
daarnaast wordt in overleg met horeca en evenementenorganisatoren gezocht naar een oplossing 
voor het gebruik van plastic die duurzaam is en draagvlak heeft. Bij het uitblijven van 
overeenstemming kan het systeem met statiegeld op plastic bekers verplicht gesteld.  

14 .Reclame  

Reclame evenementen die niets toevoegen aan de kwaliteitsverhoging van een levendige binnenstad 
zijn niet toegestaan wanneer deze naar verwachting overlast en geluidshinder met zich meebrengen.  
 
Neveneffecten van evenementen zijn de reclame-uitingen via affiches, spandoeken en borden. Het 
evenement mag uiteraard bekend worden gemaakt maar de gemeente voert wel een actief beleid om 
het doen van reclame-uitingen in de openbare ruimte in goede banen te leiden. 


