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Geachte heer, mevrouw,
Ieder jaar zijn Koningsnacht en Koningsdag een uitbundig en geslaagd feest in Groningen. Dat
komt ook door het enthousiasme en de medewerking van u, organisatoren en hulpdiensten. In
2018 is Koningsdag een extra groot feest door het bezoek van Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima aan onze stad. Een uitgelezen kans om aan heel Nederland en onze buurlanden
te laten zien hoe bijzonder Groningen is!
Voorafgaand aan de viering van Koningsnacht en Koningsdag ontvangt u van ons ieder jaar een
kaderbrief. In deze brief met bijlage leest u binnen welke regels u iets kunt organiseren en hoe en
wanneer u een vergunning kunt aanvragen. Zo ook dit jaar. Al is de kans groot dat de situatie in
2018 door het bezoek van de koninklijke familie anders is dan de voorgaande jaren.
Inhoud brief en bijlage onder voorbehoud
Het bezoek van de koninklijke familie heeft gevolgen: meer bezoekers dan normaal, extra
(veiligheids)maatregelen en een nog strakkere afstemming van alle activiteiten en evenementen.
De route die de koninklijke familie aflegt in de stad en het programma zijn op dit moment nog niet
bekend. Wel houd ik er alvast rekening mee dat er aanvullende en afwijkende regels op alle
onderdelen nodig zijn. De inhoud van deze brief en de bijlage zijn dus noodgedwongen onder
voorbehoud. Zodra de aanvullende en afwijkende regels bekend zijn, informeer
ik u.
Samen betalen voor centrale voorzieningen
Omdat de veiligheid en de inrichting van de binnenstad op Koningsdag in 2018 grotere aandacht
vraagt dan bij een ‘normale’ viering, is gekozen voor één centraal aangestuurde
beveiligingsorganisatie, een gemeenschappelijke inzet van verkeersregelaars, openbare
toiletvoorzieningen en EHBO-organisatie. Voor alle locaties in de binnenstad worden deze
voorzieningen centraal ingekocht. De kosten worden gedeeld door gemeente, organisatoren van
evenementen en aanvragers van buitentaps en standplaatsen.
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Met de organisatoren van evenementen overlegt de gemeente over een redelijke bijdrage aan
deze voorzieningen, afhankelijk van de omvang van hun evenement.
Vraagt u een buitentap of standplaats aan, dan betaalt u 100 euro extra als bijdrage aan de
centrale voorzieningen in de binnenstad.
Vergunning en/of tijdelijke ontheffing aanvragen: uiterlijk 18 januari 2018
Voor een evenement en/of standplaats tijdens Koningsnacht en Koningsdag heeft u een
vergunning nodig. Voor een buitentap een tijdelijke ontheffing van de Drank- en horecawet.
Deze vergunning en/of tijdelijke ontheffing vraagt u aan bij de gemeente, uiterlijk donderdag 18
januari 2018. De gemeente behandelt alleen aanvragen die op tijd ingeleverd zijn.
Door het bijzondere karakter dit jaar van met name Koningsdag kan het zijn dat aanvragen
worden afgewezen. De gemeente kijkt graag met u wat er wél mogelijk is.
Informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning, vergunning voor een
standplaats en tijdelijke ontheffing voor een buitentap vindt u op de website van de gemeente:
• gemeente.groningen.nl/ondernemen/evenement-organiseren
• gemeente.groningen.nl/incidentele-standplaatsvergunning-aanvragen
• gemeente.groningen.nl/drank-en-horecawet-ontheffing-aanvragen
Contact
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of bijlage? Of over het aanvragen van een
vergunning? Neem dan contact op met de afdeling EvenementenManagement van de gemeente.
Telefoon 14 050. Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.
Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,

Peter den Oudsten
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1. Algemene informatie
Mogelijk aanvullende regels
Op 27 april 2018 bezoekt de koninklijke familie Groningen en legt daarbij een route af door de binnenstad.
De route die de koninklijke familie aflegt en het programma zijn op dit moment nog niet bekend. Het is
goed mogelijk dat op alle onderdelen uit deze brief afwijkende of aanvullende regels gesteld worden.

Gebied waarvoor de regels gelden
De regels voor 26 en 27 april 2018 gelden voor het volgende gebied:
• de binnenstad, inclusief de buitenkant van de Diepenring.;
• de evenementenlocaties dichtbij de binnenstad: Westerkade, Ossenmarkt, Damsterplein en de
directe omgeving daarvan.

Begin- en eindtijden Koningsnacht (26 april)
•
•

Begintijden evenementen 19.00 uur.
Eindtijden evenementen in de binnenstad 01.00 uur, buitentaps dicht 01.30 uur.

Tijdens Koningsnacht geldt voor evenementen vooralsnog de eindtijd van 01.00 uur. Zodra meer duidelijk is
over de route van de koninklijke familie, kan de eindtijd later worden voor bepaalde locaties.

Begin- en eindtijden Koningsdag (27 april)
•
•

Begintijden evenementen 14.00 uur, met uitzondering van de vrijmarkt.
Eindtijden evenementen en buitentaps:
o Poelestraat 00.00 uur, buitentaps 00.30 uur;
o Peperstraat buitentaps 00.30 uur;
o Grote Markt, Gelkingestraat, Waagplein en Ellebogenbuurt 00.30 uur, buitentaps 01.00 uur;
o Vismarkt 01.00 uur, buitentaps 01.30 uur;
o Overig binnenstad 01.00 uur, buitentaps 01.30 uur.

Tijdens Koningsdag geldt voor evenementen vooralsnog een begintijd van 14.00 uur. Zodra meer duidelijk is
over de route van de koninklijke familie, kan de begintijd eerder worden voor bepaalde locaties.
De eindtijd op Koningsdag is dit jaar later vanwege het bezoek van de koninklijke familie.
Om veiligheidsredenen zijn er verschillende eindtijden.
•

Dit jaar is er geen pauze-uur. In 2019 wordt het pauze-uur opnieuw bekeken.

Geen glas en blik
•
•

•

Bij alle evenementen geldt een verbod op glas en blik. Op terrassen en bij buitentaps mag alleen in
plastic geschonken worden.
Ook op de verkoop van drank geldt een verbod op glas en blik. Drank mag alleen in plastic worden
verkocht. Dit geldt voor alle ondernemingen die in het hierboven beschreven gebied dranken
verkopen, zoals horecaondernemingen, supermarkten, avondwinkels, snackbars,
bierbezorgdiensten en slijterijen.
Binnen mogen wel dranken in glas of blik geserveerd worden. Als ondernemer moet u erop toezien
dat dranken in glas en blik niet mee naar buiten gaan.
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2. Veiligheid
De gemeente en hulpdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) treffen maatregelen
voor een veilig verloop van de feestelijkheden. Het kost veel tijd om de route op te bouwen die de
koninklijke familie aflegt. Dit betekent waarschijnlijkheid dat er meer hekken staan. En dat de hekken
eerder neergezet worden en langer blijven staan. Dit heeft gevolgen voor de inrichting en de
programmering van de binnenstad.
Belangrijke veiligheidsmaatregelen:

Calamiteitenroutes (routes voor de hulpdiensten)
•

De calamiteitenroutes moeten vrij zijn, zodat hulpdiensten snel bij een ongeluk of calamiteit
kunnen komen. Hierop zal worden toegezien. De calamiteitenroutes komen op de website van de
gemeente.

Crowdmanagement (veiligheid bij grote aantallen bezoekers)
•

•

Voor de vele bezoekers in de binnenstad moet voldoende ruimte zijn om van de ene naar de
andere locatie te lopen. Bezoekers worden daarom via hekken langs bepaalde routes geleid. Net
als vorig jaar. Bekende knelpunten zijn de toegang naar de Poelestraat via de Grote Markt. En de
Grote Kromme Elleboog via de Zwanestraat.
Vanwege de extra bezoekers vanwege het koninklijke bezoek kunnen op meer plekken extra
crowdmanagement-maatregelen nodig zijn.

Looproutes
•

De belangrijkste locaties worden met looproutes voor voetgangers aangegeven. Zodat bezoekers
met zo weinig mogelijk hinder hun bestemming bereiken. De gemeente geeft deze looproutes aan
met dynamische informatieborden en bewegwijzering.

Obstakelvrije zones
•

•

Voor de belangrijkste evenementen-locaties (Poelestraat, Grote Markt, Vismarkt en Ellebogen)
worden gebieden aangegeven om een vrije doorstroming van bezoekers mogelijk te maken.
Binnen deze gebieden mogen geen obstakels staan, zoals bouwwerken, podia, tenten, kramen,
taps en fietsenstallingen. Zie ook de beschrijvingen van de afzonderlijke locaties.
Afhankelijk van de route van de koninklijke familie kunnen deze obstakelvrije zones groter worden.

Verkeer en fietsparkeren
•
•
•

•

Op verschillende plekken in de binnenstad wordt het verboden om fietsen te parkeren. Ook
rondom de route van de koninklijke familie. Fietsen die er toch staan worden weggehaald.
Er komen extra fietsenrekken.
Er zijn verschillende verkeersmaatregelen nodig zoals verkeersstremmingen en parkeerverboden.
De stremmingen en verboden duren langer en het gebied waarbinnen ze gelden is groter dan bij
een ‘normale’ Koningsdag. Dit heeft gevolgen voor de bevoorrading van uw bedrijf. U krijgt hier
later meer informatie over.
Stewards informeren bezoekers over looproutes, fietsenrekken en -stallingen enzovoort.

Gebiedsontruimingsplannen
•

De gemeente stelt samen met de hulpdiensten ontruimingsplannen op voor de
evenementenlocaties. Deze plannen worden besproken met organisatoren van evenementen en
horecaondernemers in de binnenstad.

Communicatie
•
•

Bezoekers krijgen informatie over looproutes en activiteiten via dynamische informatieschermen
en bewegwijzering en via stewards.
Informatie over de getroffen maatregelen in de binnenstad en de programmering komt op de
websites van de gemeente, Oranjevereniging en organisatoren van evenementen.
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•

Bezoekers krijgen informatie via social media zoals Twitter, Facebook en Whatsapp.

3. Buitenactiviteiten
Samen betalen voor centrale beveiligingsorganisatie
Omdat de veiligheid en de inrichting van de binnenstad op Koningsdag in 2018 grotere aandacht vraagt dan
bij een ‘normale’ viering, is gekozen voor één centraal aangestuurde beveiligingsorganisatie, een
gemeenschappelijke inzet van verkeersregelaars, openbare toiletvoorzieningen en EHBO-organisatie. Voor
alle locaties in de binnenstad worden deze voorzieningen centraal ingekocht. De kosten worden gedeeld
door gemeente, organisatoren van evenementen en aanvragers van buitentaps en standplaatsen.
Met de organisatoren van evenementen overlegt de gemeente over een redelijke bijdrage aan deze
voorzieningen, afhankelijk van de omvang van hun evenement.
Vraagt u een buitentap of standplaats aan, dan betaalt u 100 euro extra als bijdrage aan de centrale
voorzieningen in de binnenstad.

Evenementen aanvragen
Wilt u tijdens Koningsnacht en/of Koningsdag een buitenactiviteit of evenement organiseren? Dan moet u
op tijd een vergunning aanvragen.
•
Meer informatie staat op gemeente.groningen.nl/ondernemen/evenement-organiseren
Hier vraagt u ook de vergunning aan.
•
De sluitingsdatum is 18 januari 2018. Zorg dat uw aanvraag volledig is.
•
U kunt ook samen met collega-ondernemers/verenigingen organiseren: gemeenschappelijke
aanvragen krijgen voorrang.
•
Voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten. Daarnaast
betaalt u een bedrag voor de centrale voorzieningen in de binnenstad.
•
De gemeente beoordeelt de aanvraag in samenhang met alle andere aanvragen en in overleg
met de Oranjevereniging en de hulpdiensten.

Buitentap aanvragen
Wilt u tijdens Koningsnacht en/of Koningsdag een buitentap plaatsen? Dan moet u op tijd een tijdelijke
ontheffing van de Drank- en Horecawet aanvragen.
•
Meer informatie staat op gemeente.groningen.nl/drank-en-horecawet-ontheffing-aanvragen
Hier vraagt u ook de tijdelijke ontheffing aan.
•
De sluitingsdatum is 18 januari 2018.
•
Voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten. Daarnaast
betaalt u 100 euro als bijdrage aan de centrale voorzieningen in de binnenstad.

Standplaats aanvragen
Wilt u tijdens Koningsdag en/of Koningsnacht (etens)producten verkopen of iets promoten vanaf een
standplaats? Dan moet u op tijd een incidentele standplaatsvergunning aanvragen.
• Meer informatie staat op gemeente.groningen.nl/incidentele-standplaatsvergunning-aanvragen
Hier vraagt u ook de incidentele standplaatsvergunning aan.
• De sluitingsdatum is 18 januari 2018.
• U betaalt huur voor een standplaats op gemeentegrond. Daarnaast betaalt u 100 euro als bijdrage
aan de centrale voorzieningen in de binnenstad.

Terrassen
Door de grote drukte op Koningsnacht en Koningsdag zijn er regels voor het opstellen van terrassen. U moet
erop voorbereid zijn dat uw terras op aanwijzing van de gemeente of de hulpdiensten binnen 30 minuten
weggehaald moet zijn.
Bij de gebruikelijke drukte moet uw terras op Koningsnacht om 21.00 uur en op Koningsdag om 16.00 uur.
zijn weggehaald. Het kan zijn dat deze tijdstippen vroeger of later worden door extra drukte en door de
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route van de koninklijke familie. Het kan zelfs zo zijn dat uw terras niet uitgezet kan worden tijdens het
koninklijke bezoek. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Evenementen op de drafbaan in het Stadspark
Op Koningsnacht is er een Nederlandstalig muziekfeest op de drafbaan in het Stadspark, voor maximaal
15.000 bezoekers. Op Koningsdag is hier het festival Kingsland, voor maximaal 30.000 bezoekers.
De begin- en eindtijden van Helden van Oranje en Kingsland zijn ongeveer gelijk aan de begin- en eindtijden
van evenementen in de binnenstad.

4. Belangrijkste locaties
De belangrijkste evenementen tijdens Koningsnacht en Koningsdag zijn op de Grote Markt, de Vismarkt, de
Poelestraat en bij de Kromme Ellebogen. Voor deze locaties gelden een aantal regels. Deze zijn onder
voorbehoud: de route en het programma van het bezoek van de koninklijke familie bepalen voor een deel
de programmering op bovengenoemde locaties. Zodra er meer bekend is, wordt u geïnformeerd.

Grote Markt / Gelkingestraat
•

•
•
•

Alle kruisingen van de Grote Markt blijven zoveel mogelijk vrij van obstakels. Dit geldt ook voor
de kruising met de Gelkingestraat, met de Oosterstraat/Poelestraat, de Kreupelstraat, de
Ebbingestraat, de Zwanestraat/Boteringestraat, de Herestraat en de Waagstraat. Zo kunnen
bezoekers doorlopen en kan zo nodig snel ontruimd worden.
Aan de noordzijde en zuidzijde en Tussen Beide Markten moet voldoende ruimte zijn zodat
bezoekers door kunnen lopen.
De Gelkingestraat is onderdeel van de calamiteitenroute. In de Gelkingestraat zijn alleen in het
brede deel op het trottoir beperkt activiteiten mogelijk.
Fout geparkeerde fietsen worden verwijderd met name in de looproutes.

Poelestraat en Peperstraat
•
•
•

•
•
•
•

De gezamenlijke horecabedrijven regelen de programmering in de Poelestraat.
De collectieve festiviteitenregeling is niet van toepassing op de Peperstraat en Achter de Muur.
Dit betekent dat horecabedrijven in de Peperstraat geen muziek naar buiten mogen richten.
De inrichting van het Poeleplein kan hetzelfde als tijdens Koningsdag 2017. Dus: een klein podium
op de kop van het terraseiland, terrassen zoveel mogelijk langs de gevels en aan beide zijden van
het terraseiland een vrije doorgang van tenminste 4,5 meter breedte. Zo is de Poelestraat
bereikbaar voor de hulpdiensten en kan zo nodig snel ontruimd worden.
Bij grote drukte worden bezoekers langs bepaalde routes geleid. Net als vorig jaar. Bezoekers
worden hierover geïnformeerd via informatieborden en bewegwijzering.
In de Peperstraat zijn geen evenementen toegestaan.
In het smalle deel van de Peperstraat zijn geen geveltaps toegestaan. Dit is tussen Poelestraat en
huisnummer 21 (Dizkartes).
Fout geparkeerde fietsen worden verwijderd met name in de looproutes.

Vismarkt
• Aan de noordzijde en zuidzijde moet voldoende ruimte zijn voor hulpdiensten en zodat bezoekers
•
•

door kunnen lopen.
Alle kruisingen rondom de Vismarkt blijven zoveel mogelijk vrij van obstakels.
Vooral aan de zuidzijde van de Vismarkt worden fout geparkeerde fietsen verwijderd.

Ellebogenbuurt
•
•
•

De gezamenlijke horecaondernemers regelen de programmering in de Ellebogenbuurt.
De programmering en inrichting zijn voor een groot deel gelijk aan vorig jaar.
Bij grote drukte worden bezoekers langs bepaalde routes geleid. Net als vorig jaar. Bezoekers
worden hierover geïnformeerd via informatieborden en bewegwijzering.

7

•

Geparkeerde fietsen in de Kleine Kromme Elleboog en Uurwerkersgang worden verwijderd.

5. Informatie en vragen
•
•

Kijk op gemeente.groningen.nl/evenementenvergunning-aanvragen. Hier vindt u een handboek,
meer informatie over evenementlocaties, aanvraagformulieren en meer.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de afdeling Evenementenmanagement van de
gemeente via telefoonnummer 14 050. Maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur.
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