
 
 
 
 

Datum :  dinsdag 14 januari 2020 
Tijd:  19.30 u. 
Locatie:  MFC De Stroming, Merwedestraat 54 (grote zaal) 
 

Notulen: 
 

1. Opening 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent om 19.30 u de vergadering. 

2. Notulen 18 november 
Mevr. M. Pankey laat weten dat de opmerking in de notulen van 18 november jl. Bij 
punt 5 over de positieve ontvangst van een eventueel te bouwen nieuw Oosterpoort 
niet haar instemming  heeft. Waarvan bij dezen akte. 

3. Actualiteit 
Het woord is aan de projectleider Wim Kamminga: 

a. Op dit moment worden alle plannen rond de bouw uitgewerkt 
b. Rond de zomer starten de bouwactiviteiten 
c. De aanpassing van het spoor ligt op schema (opstelterrein etc.) 
d. In mei is er een treinvrije periode van een maand. Er vinden dan aanpassingen 

plaats aan de vork en an het hoofdstation. 
e. Rond april en mei zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de 

buurt. 
4. Bespreking Thema van de avond: Tijdelijkheid: 

Vanaf deze zomer biedt het terrein de mogelijkheid tot het organiseren van 
evenementen Hierbij dient men rekening te houden met een aantal uitgangspunten 

a. De evenementen kunnen van de zomer van 2020 plaatsvinden voor een 
periode van 3 tot 4 jaar. 

b. Het gaat om snel te ontwikkelen, flexibele en verplaatsbare projecten en 
evenementen. 

c. De fietsflat die nu aan de westkant van het station staat wordt tijdelijk 
verplaatst naar het terrein. 

d. De entree van het bouwverkeer komt bovenlangs en gaat niet via het tijdelijke 
terrein. 

e. Op de evenementen en projecten is het huidige evenementenbeleid van 
toepassing 

Dan volgt er een uiteenzeting van Sybren Oudeboon van stadstoezicht over het 
evenementenbeleid van de gemeente. 

a) Er zijn in de stad rond de 600 evenementen per jaar. Evenementen kunnen 
worden aangemeld via de site wanneer het gaat om ‘kleine’ evenementen kan 
er worden volstaan met een melding op de website. Bij grotere evenementen 
moet een vergunning worden aangevraagd waarbij men leges is verschuldigd. 
De aanvraag wordt bekeken met tegen het licht van een aantal kaders. 
Er wordt gezocht naar een balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Er vindt 
een toetsing plaats voor het verstrekken van een vergunning door het 
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evenementen management, hierbij wordt door de brandweer en de politie 
meegedacht. 

b) Er is maximaal 12 keer per jaar een geluidsevenement toegestaan 
c) Bij een aanvraag moet worden aangegeven hoe men gebruik maakt van de 

ruimte en hoeveel bezoekers/deelnemers men verwacht waarbij een maximum 
van 2000 moet worden aangehouden. Bij een klein aantal bezoekers voor 
bijvoorbeeld een wijkfeest is hierbij men geen leges verschuldigd 

d) Mensen die ideeën hebben voor activiteiten kunnen dit kenbaar makenbij 
Claudia Versloot via haar mailadres: claudia.versloot@groningen.nl 

e) Het gaat veelal om tijdelijk projecten en niet om projecten zoals op het ciboga 
terrein en het terrein van de Suikerfabriek omdat de tijd te kort is om een 
investering in huisvesting terug te kunnen verdienen. 

f) Het terrein is ingedeeld in 4 mogelijke delen (zie presentatie) waarbij van deel 
IV op dit moment niet duidelijk is of de bouwer dit deel nodig heeft voor 
opslag of anderszins. 
deel I:   grootte 6300 m2 
deel II:  grootte 3900 m2 

deel III : grootte 1800 m2 
deel IV : grootte 2750 m2 (nog niet bekend of deze beschikbaar is) 

g) Er wordt de mogelijkheid geboden om het gebied te bezoeken. Inmiddels is 
hiervoor een datum bekend; dinsdag 10 maart om 15.00 u bij het voormalig 
parkeerterrein aan de Zaanstraat. 

h) Er worden door de klankbordgroep leden een aantal mogelijkheden 
aangedragen, waarbij een aantal malen wordt opgemerkt dat de evenementen 
bij voorkeur geen lawaai moeten opleveren. 

i) De gemeente biedt de mogelijkheid aan derden, dus niet allen de 
Rivierenbuurt, om evenementen te organiseren en biedt hierbij haar 
medewerking aan. Financieel kan de gemeente niets bijdragen. De organisator 
zal zelf voor middelen en de organisatie moeten zorgen. Daar waar kan zal de 
gemeente haar medewerking verlenen. 

j) Voor de invulling van groeter evenmenten kan er een mail worden verstuurd 
naar em@groningen.nl 

5. w.v.t.t.k. 
Er worden geen nieuwe punten aangedragen in de vragenronde. 
 

6. Sluiting. 
Om 21.00 sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Henk de Vries 
Voorzitter Klankbordgroep Stationsgebied Rivierenbuurt 


