
             

Amendement 

Schort huuropzegging drafbaan op 

De Raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 
september 2020, besprekende het raadsvoorstel “Toekomst evenemententerrein 
drafbaan”. 

Constaterende dat: 

- Bij vaststelling van de begrotingen 2014 en 2019 is besloten niet langer in de Drafbaan te investeren; 
- Voor het herstellen en in stand houden van de voorzieningen van de drafsport op het terrein volgens 

gemeentelijke normen vraagt om een eenmalige investering van 955.000 euro en een jaarlijkse 
onderhoudsbijdrage van tenminste 250.000 euro; 

- De gemeente wil kunnen instaan voor een veilig gebruik van voorzieningen en in het raadsvoorstel 
heeft laten weten dat de voorzieningen onveilig zijn en niet langer de aansprakelijkheid van onveilige 
voorzieningen op de drafsport te kunnen aanvaarden; 

- Er geen onafhankelijk onderzoek heeft plaats gevonden waaruit zou blijken dat de veiligheid in het 
geding zou zijn; 

- Het college op 17 februari de KHRV heeft laten weten dat de gemeente voornemens is het huurcontract 
voor de Drafbaan niet te verlengen; 

-  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beëindiging van het huurcontract; 
- 4021 mensen de online petitie hebben ondertekend om de drafbaan te behouden. 

Overwegende dat: 

- De drafbaan al meer dan een eeuw een onlosmakelijk onderdeel is van het stadspark  en daarmee een 
cultuurhistorisch belangrijke pijler is van Groningen; 

- Gezien de massale steun voor de petitie voor het behoud van de drafbaan de afgelopen tijd ontzettend 
veel steun heeft gekregen en de petitie massaal is ondertekend. Het daarmee voor veel mensen eeuwig 
zonde zou zijn als de drafbaan verdwijnt; 

- De drafbaan in Groningen op dit moment slechts 1 van de 4 drafbanen in Nederland is en daarmee het 
verdwijnen van de baan een aderlating zou zijn voor de drafsport in Nederland; 

- SNDR in een brief aan het college en Raad stelt dat er onjuiste informatie zou zijn verstrekt over de 
vergaande investeringen die nodig zijn om de draverijen mogelijk te maken; 

- SNDR op 2 sept. een inspectie heeft uitgevoerd en bevestigd dat 1. de drafbaan veilig kan worden 
gebruikt. 2. de jurybaan veilig kan worden gebruikt en 3. de stallen veilig kunnen worden gebruikt voor 
deelnemers, en er geen investeringen op korte termijn nodig zijn door de gemeente om de drafsport te 
behouden; 



 

- SNDR bereid is om contractueel de veiligheid vast te leggen om deze aan de Raad te kunnen 
waarborgen, hiermee de urgentie ontbreekt om nu de huurovereenkomst op te zeggen; 

- Voor de Raad op dit moment onduidelijkheid is ontstaan over de investeringen die nodig zijn om de 
drafsport te behouden; 

- Deze onduidelijkheid zeer onwenselijk is wanneer zo’n ingrijpend besluit weloverwogen gemaakt moet 
worden. 

Besluit: 

- Dictum 1 van het raadsbesluit: ‘’in te stemmen met opzegging van de huurovereenkomst met 
drafsportvereniging KHRV inzake de Drafbaan Groningen met ingang van 1 januari 2021’’ te schrappen. 
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