
 

  

 

 

motie “Een ezel stoot zich in ’t gemeen niet drie keer aan een zelfde steen” 

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

 Constaterende dat:  
- Het college voorstelt op grond van een bij het raadsvoorstel behorende businesscase (hierna 

te noemen: bedrijfsplan) de drafbaan te ontwikkelen tot evenemententerrein; 
- Het voorstel ook inhoudt dat een gewenst exploitatiemodel verder wordt uitgewerkt; 
- Bovenop  de keer op keer tegenvallende resultaten van vliegveld Eelde, in 2015 het 

Infoversum failliet is gegaan waardoor een forse schadepost voor de gemeente is ontstaan; 
- Raadsbreed toentertijd de conclusie is getrokken dar de raad zelfstandig tot een beoordeling 

van de economische haalbaarheid van nieuw te ontwikkelen gemeentelijke activiteiten moet 
komen. 
 

Overwegende dat: 
- Het bedrijfsplan Evenementen terrein gebaseerd is op een groot aantal aannames; 
- Door de onbekende afloop van de coronacrisis onduidelijk is of, hoe en wanneer de 

evenementenindustrie de draad oppakt; 
- Het bedrijfsplan is opgesteld door een externe adviseur, geworteld in de 

evenementenindustrie wat voordeel van kennis van de sector maar risico van tunnelvisie 
met zich mee brengt; 

- In de media diverse deskundigen stevige vraagtekens hebben gezet bij de validiteit van het 
bedrijfsplan; 

- Het bedrijfsplan uit gaat van een exploitatie model waarin de gemeente volledig 
risicodragend is terwijl andere modellen te bedenken zijn waarbij de gemeente geen/minder 
risico draagt. 

 
Verzoek het college: 

- De uitwerking van het bedrijfsplan, de benodigde investeringen en het gewenste 
exploitatiemodel voor een second opinion voor te leggen aan een externe expert  zonder 
binding met de evenementen industrie; 

- Deze second opinion aan te bieden aan de raad voorafgaand aan de kredietaanvraag zoals 
het college die in december 20 aan de raad voorlegt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
SP   Stadspartij 
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