LOCATIE PROFIEL
GROENMARKT
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1 Identiteit van de locatie
1.1 Ambitie en profiel
De Groenmarkt ligt in het centrum van de open vestingstad tussen historische bebouwing. Er
omheen liggen eeuwenoude straten met smalle steegjes en toegangswegen. Het levendige en open
karakter van de stad is uniek en wordt gekoesterd.

1.2 Gewenste programmering
Evenementen op de Groenmarkt moeten rekening houden met het historische (en soms
beperkende) karakter van de stad. Een evenement kan impact hebben op de omgeving en de
veiligheid. De gemeente Gorinchem streeft een diversiteit aan evenementen na op de Groenmarkt.
Deze moeten aansluiten bij de open uitstraling die Gorinchem wenst. Dit betekent dat grote
publiekstrekkende en afgesloten evenementen bij voorkeur niet plaatsvinden op de Groenmarkt.

1.3 Omgeving
Het evenemententerrein Groenmarkt is omringd door historische bebouwing. Het oude stadhuis
grenst met haar achterkant aan de oostkant van het plein. De Grote Kerk heeft haar achterkant aan
de westkant van het plein. Het evenemententerrein loopt verder langs de noordzijde van de Grote
Kerk. Aan de noordkant van het plein zijn enkele horecagelegenheden met terras, kantoren en
woningen. De bibliotheek en enkele woningen begrenzen het plein aan de zuidkant. Het plein is
ingericht als parkeerterrein.
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2 Beheersaspecten
2.1 Veiligheid
Maximaal aantal bezoekers
-

-

Het bruikbare oppervlak van het totale terrein is 4.200 m² (inclusief het gedeelte achter de
kerk en aan de zuidzijde van de kerk aan het Zusterhuis). Hierbij is al rekening gehouden met
de aanwezigheid van bomen, straatmeubilair en overige obstakels. Het bruikbare oppervlak
tussen de kerk en het stadhuis is 2.100 m².
De maximale gelijktijdige publiekscapaciteit is gemiddeld 2,5 personen per m², dus 10.500
personen. Afhankelijk van het evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, wordt dit
maximale aantal bezoekers naar beneden bijgesteld. Bij C-evenementen wordt het primaire
deel van het evenement tussen de kerk en het stadhuis gehouden. De maximale
publiekscapaciteit is dan 5.250 personen. De facilitaire onderdelen van het evenement
worden aan weerzijden van de kerk geplaatst. Per evenement wordt op basis van het
veiligheidsplan maatwerk verricht.

Vluchtwegen
-

-

-

Het terrein is voor hulpdiensten o.a. bereikbaar via Paardenwater/Arkelstraat/Kelenstraat
(brandweer) en Stationsweg/Westwagenstraat/Pompstraat/Torenstraat (ambulance). Bij Cevenementen wordt dit verder uitgewerkt.
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden via de Krijtstraat/Kruisstraat, Hoge Torenstraat,
Molenstraat, Tinnegietersteeg en Kelenstraat. In de uitwerking van het ontruimingsplan is
aandacht voor de aangewezen vluchtroutes in relatie tot de routes voor hulpdiensten.
Tijdens C-evenementen worden de Gasthuisgang en Tinnegietersteeg afgesloten.

Overige aspecten
-

Er is geen cameratoezicht.
Er worden herbruikbare bekers met statiegeld gebruikt.
Er is aandacht voor de gestalde fietsen en geparkeerde auto’s op de Groenmarkt.
Tijdens evenementen dragen alle evenementenbeveiligers opvallende hesjes voorzien van
een veiligheidslogo.
Het plein wordt met straatlantarens verlicht.
Op het plein mag geen kalk, krijt, kleur- of verfstof afbeeldingen aangebracht worden.

2.2 Geluid, tijden en frequentie
Geluid
De Groenmarkt is openbaar gebied. De locatie ligt in het stadscentrum. Het akoestische
omgevingstype kan worden aangemerkt als gemengd gebied met direct aangrenzend
geluidsgevoelige functies. Bij de bepaling van de maximale geluidsbelasting wordt geen onderscheid
gemaakt naar A, B of C evenementen, maar ingedeeld naar regulier (<70 dB(A)) en sterk
geluiddragend (>70 dB(A)).
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Type evenement
Categorie I

dag Maximaal dB(A)
Maximaal dB(C)
Ma-zat 09:00 tot 24:00 uur
70 dB(A)
80 dB(C)
Zo 13:00 tot 24:00 uur
70 dB(A)
80 dB(C)
Categorie II
Ma-zat 09:00 tot 24:00 uur
90 dB(A)
100 dB(C)
Zo 13:00 tot 24:00 uur
90 dB(A)
100 dB(C)
Ma-zo na 24:00 uur
50 dB(A)
60 dB(C)
Om de bezoekers geleidelijk van een evenement te laten vertrekken, heeft het de voorkeur dat de
muziek een half uur voor de eindtijd van het evenement stopt of zachter wordt gezet.
Toetsing vindt plaats door middel van een geluidmeting op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en op 2
meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woning/geluidsgevoelige bestemming. Hierbij wordt het
gemiddelde geluidsniveau bij een meetduur van 1 minuut vastgesteld en wordt er geen correctie
toegepast. Bij een geluidsevenement van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht
de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorschriften. Zij
rapporteert na afloop in de vorm van een korte rapportage.
Afwijkingen geluid Zomerfeest Groenmarkt
Voor het evenement het Zomerfeest, locatie Groenmarkt gelden in afwijking van het locatieprofiel
voor de Groenmarkt, de volgende uitgangspunten:
Geluid
Type evenement
Categorie II

dag Maximaal dB(A) Maximaal dB(C)
Ma-do 09:00 tot 24:00 uur
95 dB(A)
105 dB(C)
Zo 13:00 tot 24:00 uur
95 dB(A)
105 dB(C)
Zo-do na 24:00 uur
50 dB(A)
60 dB(C)
Vr tot 01:00 uur*
95 dB(A)
105 dB(C)
Za tot 01:30 uur*
95 dB(A)
105 dB(C)

Eindtijden
Categorie evenement
A-evenement
B-evenement
C-evenement

Eindtijd
Eindtijd
Begintijd
muziek
evenement
zo 13:00 uur ma-zo 22:30 uur ma-zo 23:00 uur
ma-za 09:00 uur
zo 13:00 uur zo-do 22:30 uur zo-do 23:00 uur
ma-za 09:00 uur vrij-za 00:30 uur* vrij-za 01:00 uur*
zo 13:00 uur zo-do 22:30 uur zo-do 23:00 uur
ma-za 09:00 uur vrij-za 00:30 uur* vrij-za 01:00 uur*

Afwijkingen eindtijden Zomerfeest Groenmarkt
Voor het evenement het Zomerfeest, locatie Groenmarkt gelden in afwijking van het locatieprofiel
voor de Groenmarkt, de volgende uitgangspunten:
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Eindtijden
Categorie evenement
C-evenement

Eindtijd
Eindtijd
Begintijd
muziek
evenement
zo 13:00 uur
zo 22:30 uur
zo 23:00 uur
ma-za 09:00 uur ma-do 24:00 uur ma-do 24:00 uur
vr 01:00 uur*
vr 01:00 uur*
za 01:30 uur*
za 01:30 uur*

Op- en afbouwen
Tot maximaal 1 uur na afloop van een evenement mag de eerste noodzakelijke afbouw gebeuren.
Voor de volgende dagen gelden onderstaande tijden:
Categorie evenement
A-evenement
B-evenement
C-evenement

Vanaf
zo 13:00 uur
ma-za 07:00 uur
zo 13:00 uur
ma-za 07:00 uur
zo 13:00 uur
ma-za 07:00 uur

Tot
ma-zo 22:00 uur
ma-zo 22:00 uur
ma-zo 22:00 uur

* Daar waar een eindtijd na middernacht is opgenomen wordt bedoeld; de nacht van vrijdag op zaterdag en/of de nacht
van zaterdag op zondag.
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2.3 Overige wetgeving
Bestemmingsplan
Voor de vijf evenemententerreinen wordt via een paraplubestemmingsplan geborgd dat het
planologische kader aansluit op de locatieprofielen. Het paraplubestemmingsplan
‘Evenemententerreinen’ bevat slechts enkele voorschriften en heeft een aanvullende werking op de
reeds vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente.
Het locatieprofiel Groenmarkt is gelegen binnen het gebied waar bestemmingsplan “Binnenstad e.o.”
(vastgesteld op 1 april 2015) van toepassing is. Op grond van de plankaart en de daarbij behorende
regels geldt hier de bestemming ‘Verkeer’. Daarnaast kent het de functieaanduiding “specifieke vorm
van cultuur en ontspanning – evenemententerrein 1” en “specifieke vorm van cultuur en
ontspanning – evenemententerrein 4”.

Aantal evenementen per jaar
Het bestemmingsplan beperkt het aantal evenementen op de Groenmarkt tot maximaal 10
belastende en 10 kleine evenementen. Op dit plein is tevens de weekmarkt toegestaan.
Het bestemmingsplan verstaat onder een belastend evenement: een evenement, waarbij de
(leef)omgeving van dat evenement substantieel wordt belast en/of de veiligheid en /of gezondheid
van de bezoekers bijzondere maatregelen vereisen. Hiervan is in ieder geval sprake bij:
- een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5.000 personen per dag;
- het gebruik van één of meer verkeersintensieve wegen t.b.v. het evenement;
- de noodzaak tot het nemen van omvangrijke verkeersmaatregelen;
- een voorzienbaar geluidsniveau van meer dan 70 db(A), gemeten op de gevels van
omliggende woningen;
- een of meer eindtijd(en) na 24:00 uur.
Kleine evenementen zijn evenementen die geen belastende evenementen zijn.
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3 Fysieke aspecten
3.1 Openbare ruimte
-

Verharde ondergrond met bomen.
Er mogen geen zware objecten geplaatst worden onder de boomprojectie.
Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen.
Er vindt voor- en naschouw plaats.
Er is geen wateraansluiting aanwezig.
Er zijn diverse stroompunten aanwezig, inclusief een aansluiting voor krachtstroom. In
overleg met de gemeente kunnen deze gebruikt worden.
Er is geen aansluiting op mogelijk op het riool. De organisator dient zelf te voorzien in
voldoende sanitaire voorzieningen in aansluiting op de verwachte bezoekersaantallen.
Op het terrein zijn brandkranen aanwezig.
Als het evenement op zondag eindigt, moet de locatie rondom geplaatste toiletten nat
gereinigd worden om geen stankoverlast te hebben tijdens de weekmarkt op maandag.
De organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein
(schoonmaak bijvoorbeeld via Waardlanden). Kosten voor eventuele schade en reparatie aan
gemeentelijke eigendommen zijn voor rekening van de organisatie.

3.2 Verplaatsen van de weekmarkt
Op maandagen en zaterdagen is er een warenmarkt op de Groenmarkt (en richting de Grote Markt).
Voor een warenmarkt is een vaste locatie belangrijk. Het genereert traffic en spin-off. De gemeente
is daarom altijd kritisch over een mogelijke verplaatsing van de warenmarkt. De gemeente staat dit
enkel incidenteel toe bij evenementen met een bovenregionale uitstraling en hoge promotiewaarde
voor de stad. Dit geldt enkel bij de jaarlijkse terugkerende kermis en de zomerfeesten.

3.3 Verkeer en parkeren
Met de fiets of openbaar vervoer
Evenementen lenen zich bij uitstek om bezocht te worden te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer. Dit mede gelet op de beperkt beschikbare parkeergelegenheid en vanuit
duurzaamheidsdoelstellingen. De inrichting van een evenemententerrein moet daarom voorzien in
ruimte voor het stallen van de fietsen van bezoekers op een logische plaats dicht bij de ingang. Het
gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt actief gepromoot.

Met de auto
De organisator van een evenement moet rekening houden met het beperkte aantal beschikbare
parkeerplaatsen in de binnenstad. De organisator wijst locaties voor het parkeren aan. Het gebruik
van de reguliere parkeervoorzieningen in de binnenstad van Gorinchem wordt ontmoedigd.
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3.4 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding
Goede communicatie is cruciaal voor het hebben en houden van draagvlak voor evenementen.
Daarom stuurt de organisatie van een evenement schriftelijk informatie aan de omwonenden en
omringende bedrijven bij minimaal B en C evenementen. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand
aan het evenement en bevat de volgende gegevens:
- Waar en wanneer vindt het evenement plaats;
- Welke mate van overlast is te verwachten? Welke overlast beperkende maatregelen zijn
getroffen;
- Blijven de bedrijven bereikbaar?;
- Waar en hoe kunnen omwonenden en andere partijen overlast melden of een klacht
indienen. Hoe is de organisatie voor, tijdens en na het evenement te bereiken?;
- De gemeente kan vragen om specifieke informatie op te nemen in de informatiebrief.
Bij belastende evenementen wordt de informatiebrief in ieder geval huis-aan-huis bezorgd binnen
een cirkel van de volgende straten:
- Langendijk
- Hoogstraat
- Gasthuisstraat
- Westwagenstraat
- Hazewindhondstraat
- Struisvogelstraat
- Schuttersgracht
- Tolsteeg
- Eind
Ook wordt deze informatie gestuurd naar de evenementenregisseur van de gemeente, Hartje
Gorkum en Stichting Gorinchem Citymarketing.
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