
Let op!  Men dient vooraf een omgevingsvergunning check uit te voeren.  Mocht dit 
vergunning plichtig zijn dan wordt u verzocht dit aan te vragen. 
 
Algemene richtlijnen voor het plaatsen van Partytenten, (zee)containers en andere 
bouwwerken op de sportcomplexen in de gemeente Groningen. 

1. Het plaatsen van Partytenten,(zee)containers en andere bouwwerken op een 
sportcomplex is slechts toegestaan nadat daartoe (schriftelijke) toestemming is 
verleend aan de gebruiker. 

2. Als gebruiker wordt diegene aangemerkt te wiens naam de toestemming tot gebruik 
van de sportvelden is verleend.  

3. In samenspraak met iemand van sport050 en de gebruiker/huurder zal er een 
gezamenlijke voorschouw en naschouw gaan plaatsvinden.   

4. Om schade (aan velden, drainage, omgeving en bouwwerken etc.) te voorkomen 
dienen er voldoende  maatregelen  genomen te worden (bv. rijplaten aanbrengen 
i.v.m. spoorvorming)  

Afdeling sport050 Gemeente Groningen verlenen slechts toestemming tot het plaatsen 
van Partytent en/of (zee) containers/bouwwerken indien de  Partytent en/of (zee) 
container/bouwwerken uitsluitend bestemd is voor:  

5. Tijdelijke opslag van (sport) materialen ten behoeve van door de vereniging/huurder 
uit te voeren zelfwerkzaamheid; en of een tijdelijke uitbreiding van de kantine ten 
gevolge van de coronaperikelen. 

6. Kosten voor plaatsing, huur en verwijdering van de Partytent, zeecontainer en 
andere bouwwerken zijn voor rekening van de gebruiker. 

Aan de toestemming tot plaatsing worden de volgende voorwaarden verbonden: 

7. De gemeente Groningen (afdeling Sport050) bepaalt de exacte plek waar de 
Partytent en/of zeecontainer mag worden geplaatst. Dit in overleg met de 
gebruiker/huurder. De afmetingen van de Partytent en/of zeecontainer/bouwwerk in 
overeenstemming moet zijn met plek van plaatsing en omgeving ( dus niet te groot 
en op goede plek). 

8. De Partytent en/of zeecontainer/bouwwerk dient goed onderhouden en toonbaar en 
veilig te zijn. Zodanig dat dit in het omgevingsbeeld past.  

9. De gemeente is niet verantwoordelijk voor onderhoud, vervanging en of herstel in 
welke vorm dan ook van de Partytent, zeecontainer en of ander bouwwerk. 

10. De gemeente accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele (vervolg)schade als 
gevolg van het plaatsen dan wel geplaatst hebben van partytenten en/of  (zee) 
container(s)/bouwwerken. Mocht er schade ontstaan door toedoen van het 
(ver)plaatsen dan wel aanbrengen dan zullen die worden verhaald op de 
gebruiker/huurder.  

11. Een Partytent, zeecontainer en of ander bouwwerk dient op eerste aanzegging van 
de directeur afdeling sport050 van Gemeente Groningen binnen de aangegeven tijd 
te worden verwijderd. 

12. De gemeente behoudt zich het recht voor om in geval van nalatigheid de Partytent, 
zeecontainer en of ander bouwwerk op kosten van de vereniging te verwijderen.   



13. Aan deze toestemming kunnen voor het overige geen rechten worden ontleend. 

 


