Beste organisator,
Het zijn ingrijpende tijden door de impact van het coronavirus. Veel mensen maken zich zorgen.
Over hun eigen gezondheid, of die van hun dierbaren, maar ook over het stilvallen van projecten
en opdrachten. Het zal niemand zijn ontgaan dat de aangescherpte maatregelen om het virus in te
dammen tot op zijn minst tot 1 juni van kracht zijn.
Samen met het college zien wij dat dit grote gevolgen heeft voor de evenementensector in
Groningen en dat dit voor jullie allen een lastige en onzekere tijd is. Wij willen jullie graag
ondersteunen waar dat kan. Naast de veiligheid en gezondheid die voorop staan, leven er veel
vragen over evenementen.
In deze brief willen wij u, namens het college, antwoorden geven op de meest gestelde vragen en u
informeren over steun vanuit de overheid.

Alle evenementen worden afgelast tot 1 juni 2020
Alle evenementen in de openbare ruimte en bijeenkomsten die tot 1 juni zouden plaatsvinden
worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs
en sportwedstrijden. En voor besloten samenkomsten zoals (privé)feesten in horeca of op
bedrijventerreinen.

Mijn evenement is afgelast. Kunnen de kosten vergoed worden?
Diverse ondernemers en organisatoren ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het
coronavirus. De gemeente Groningen wil in aanvulling op het Rijk, waar het kan, ondernemers en
organisatoren ondersteunen.
Leges en ontheffingen worden vergoed
In de periode tot 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland die niet kunnen doorgaan als
gevolg van de Corona maatregelen. Als deze evenementen niet worden verplaatst naar een
latere datum betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor het
in behandeling nemen van de aanvraag voor een evenementenvergunning, maar ook de
kosten voor (tap)ontheffingen.
U trekt uw aanvraag in door een e-mail te sturen naar: em@groningen.nl, o.v.v. uw
evenement, de datum en uw naam. Het verzoek tot terugbetaling van leges dient u in vóór
31 december 2020.
Ik heb een tapontheffing aangevraagd en/of de kosten voor een tapontheffing betaald.
Wat gebeurt daarmee?
We hebben besloten om de kosten voor de ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet kwijt
te schelden. U trekt uw aanvraag voor de tapontheffing in door uw gegevens op te sturen
naar: horecaloket@groningen.nl.

Indien u de kosten voor het aanvragen van een tapontheffing reeds heeft voldaan per iDeal
of factuur, vermeld u dan ook uw contactgegevens. Het gaat hierbij om de naam van het
bedrijf, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon en vermelding van het
bankrekeningnummer.
Voor de kosten die u als organisatie maakt met betrekking tot de productie van een
evenement neemt u contact op met uw verzekering.
Op https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronovirus
vindt u het bredere pakket aan ondersteuningsmaatregelen.

Ik wil mijn evenement verplaatsen. Wat moet ik doen?
We inventariseren alle aanvragen van organisatoren die hun evenement willen verplaatsen of
annuleren. Een nieuwe datum is op dit moment onderdeel van de inventarisatie en uitdrukkelijk
geen vergunning. Als u een nieuwe datum zoekt, geef dat dan voor 9 april bij ons aan door een e-mail
te sturen naar: em@groningen.nl.
Vervolgens gaan wij voor alle evenementen de jaarkalender 2020 opnieuw vormgeven, afhankelijk
van de situatie rondom de verscherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dit gebeurt
in afstemming met de hulpverleningsdiensten en de Veiligheidsregio Groningen.
We bekijken de mogelijkheden om verzoeken in te willigen en vergunningen opnieuw in behandeling
te nemen. Gezien het grote beroep wat in deze periode op de hulpverleningsdiensten wordt gedaan,
inventariseren we eerst de verzoeken om dit daarna goed af te stemmen.
Let wel: vaststelling en vergunningverlening kan pas gebeuren op het moment dat er zicht is op
beëindiging van de huidige maatregelen. We communiceren zo spoedig mogelijk over de procedure.

Ik wil mijn evenement een jaar verplaatsen. Kan dat?
Voor risicovolle en grote evenementen met meer dan 2000 bezoekers geldt vooralsnog de
gebruikelijke route met aanmelding voor de jaarplanning grote evenementen van 2021: aanmelding
voor 1 oktober. Daarna volgt afstemming met de hulpverleningsdiensten over capaciteit en spreiding
op de kalender.
In december wordt de jaarkalender voor 2021 vastgesteld. Na vaststelling van de jaarplanning grote
evenementen worden alle overige evenementen bekeken. Mocht u al vrijblijvend in gesprek willen
over uw plannen voor 2021, neemt u dan contact met ons op.

Ik wil een aanvraag indienen voor een evenement in de zomer of het najaar.
Wat moet ik met mijn aanvraag?
Bent u van plan om een evenement te organiseren ná 1 juni, geef dit vóór 9 april per e-mail aan ons
door voor de inventarisatie van de nieuwe evenementenkalender. Voor de vergunningverlening van
evenementen houden wij de reguliere termijnen aan: 3 weken voor het melden van een evenement

onder de 200 personen, 8 weken voor de middelgrote evenementen en 14 weken voor de grote
evenementen.

Wat u nu al kunt doen:
-

-

Bel of mail de vergunningverlener of accountmanager bij dringende problemen. Dit kan via
het algemene nummer 14050 of rechtstreeks op 050-367 1155.
Informeer ons over de inschatting van de lange termijn gevolgen waar u tegenaan loopt.
Daarmee kunnen wij een goed beeld schetsen van zowel de sector brede maatregelen als de
maatwerkmaatregelen.
Informeer ons vóór 9 april als u uw evenement wilt verplaatsen.

Hoe gaat het verder?
We hebben te maken met een onzekere situatie in Nederland. We volgen de landelijke
ontwikkelingen op de voet en we onderzoeken eventuele vervolgmaatregelen op lokaal niveau. We
sturen u na 9 april een update over de procedure voor verplaatsingen.
Aan jullie, de organisatoren, de makers, de programmeurs, ondernemers, verenigingen:
We wensen jullie veel sterkte de komende periode en hopen dat we snel kunnen werken aan herstel
en een bruisende evenementengemeente.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Jolanda Egberts,
afdelingshoofd Evenementen Management

