
Bespreekpunten 100% Groningen en VVD  

  

Drafsport in Stadspark is cultuurhistorisch erfgoed  

  

Per e-mailbericht van 17 februari 2020 zijn wij als raadsleden op de hoogte gebracht van het feit dat 

het college van B&W voornemens is om het huurcontract met de KHRV (Koninklijke Harddraverij- en 

Renvereniging) niet te verlengen vanaf 2021. Hieraan ligt ten grondslag dat er geen toekomst meer 

zou zijn voor de Draverij in onze gemeente vanwege het feit dat het publieksbereik beperkt is en de 

drafsport niet in het reguliere sportbeleid past. Daarnaast is het terrein van de Drafbaan in (verdere) 

ontwikkeling als (top)evenemententerrein. De fracties van 100% Groningen en VVD willen graag in 

gesprek met de raad over de drafsport, de historische waarde van de Drafbaan in het Stadspark en 

over drafsport in Groningen. Daarnaast willen we ook graag in gesprek over de rek, ruimte en 

verdere ontwikkeling (in aantal evenement(sdagen)en, die er is voor een (top)evenemententerrein in 

het Stadspark. Hiertoe dragen wij de volgende bespreekpunten aan.   

1. Zijn alle fracties bekend met zorgen van de KHRV omtrent het voortbestaan en verdere 

ontwikkeling van de drafsport in onze gemeente én op de huidige locatie van de Drafbaan in het 

Stadspark?  

2. Hechten alle fracties eraan dat de Drafbaan, die als sinds het begin van het Stadspark een 

onlosmakelijk onderdeel van dit park is een cultuurhistorisch belangrijke pijler is van ons mooie 

Stadspark? 

3. Hechten alle fracties eraan dat de Drafbaan (slechts 1 van de 4 bestaande drafbanen in 

Nederland) behouden blijft, zodat ook de drafsport in ons land en onze gemeente kan 

voortbestaan? 

4. Zijn alle fracties van mening dat een verdere ontwikkeling van de Drafbaan tot 

(top)evenemententerrein een onwenselijke ontwikkeling is, bijvoorbeeld gelet op de druk(te) op 

de Drafbaan en de omgeving en de overlast voor de omwonenden van het Stadspark? 

5. Hebben alle fracties het idee dat er een basis ligt om naast de evenementen ook de Drafsport 

voor Groningen te behouden? 


