Groningen, 22 juni 2017
Betreft: Parkcommissie uit zorg over Foodtruckfestival (7 t/m 9 juli) in het Noorderplantsoen

Geacht college B&W gemeente Groningen,

De Parkcommissie Noorderplantsoen heeft kennisgenomen van de vergunning om een
zogenaamde Foodtruckfestival (De Culinaire Verleiding op 7 t/m 9 juli a.s.) in het
Noorderplantsoen te mogen organiseren.
Wij zijn hier om meerdere redenen geen voorstander van. In de eerste plaats vanwege de
omvang, 25 voertuigen geparkeerd tussen de bomen en op halfverharding.
Onze natuur- en milieuvertegenwoordiger heeft contact gehad met 3 boomdeskundigen.
Allen zeggen dat halfverharding kan verdichten. En dus onder kroonprojecties niet te zwaar
belast mag worden. Zeker niet als het vochtig is (bijvoorbeeld als het de week tevoren flink
geregend heeft).
Dit zorgt (opnieuw) voor beschadiging van de boomwortels wat op termijn onomkeerbaar is.
Ook richt ons bezwaar zich op de aard van de aanvraag, namelijk een klein/middelgroot
evenement. Wij verwachten dat het aantal bezoekers, zeker bij mooi weer, aanzienlijk groter
is dan de opgegeven 1500/2000 bezoekers en dat het evenement daarmee een groot
evenement is en daarom onderdeel hoort te zijn van de adviesprocedure waar de
Parkcommissie deel van uit maakt.
Bij het Foodtruckfestival komt al snel de vergelijking met Noorderzon op:
1. Foodtrucks zijn in een aantal gevallen echt trucks. Vele malen zwaarder als de tentjes bij
Noorderzon;
2. Het plaatsen en verwijderen van 25 trucks tussen de bomen is anders dan bij Noorderzon.
Bij Noorderzon worden de paviljoens opgebouwd in plaats van op de plaats gereden. Tussen
de bomen manoeuvreren met deze grote zware trucks is erg schadelijk voor de boomwortels
en bodem.
Nog een apart punt. De festivalorganisatoren van het Foodtruckfestival zijn onervaren in de
omgang met het bijzondere beleid dat voortvloeit uit het locatieprofiel voor het
Noorderplantsoen. Dit i.t.t. de Noorderzonorganisatie. De controle bij op- en afbouw moet
daarom alert en stringent zijn.
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u dit evenement als ‘groot’ te classificeren dan wel,
en daarom, de organisatoren een plek, met meer verharding, aan te wijzen die meer geschikt is
voor een dergelijke (grootschalige) evenement.
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