
           Groningen, 24 Augustus 2020. 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen, 

 

 

U bespreekt op 26 augustus 2020 het voornemen van het College van B en W om van de Drafbaan op 

het Stadspark een evenementenlocatie te maken. 

In alle stukken die daarover te vinden zijn op de website van de gemeenteraad wordt niet gesproken 

over het effect van dit voorgenomen besluit op de leefkwaliteit in de woonwijken rondom het 

Stadspark. 

 

De Business-Case, het raadsvoorstel en het aanbiedingsmemo spreken allemaal een taal die maar 

één doel lijkt te dienen: Zo snel mogelijk een principe-besluit nemen, want de economische 

rekensom klopt. Een gezonde belangenafweging, waarbij dus ook de belangen van inwoners van 

omliggende wijken een rol spelen, lijkt niet aan de orde. Termen als wensdenken en tunnelvisie 

schieten door ons hoofd.  

 

In de Omgevingsvisie “The next city” die u in 2018 heeft vastgesteld wordt hoog opgegeven van de 

leefkwaliteit in Stad, en de menselijke maat waar het in onze gemeente om draait. 

Wij vinden het zeer kwalijk dat deze onderwerpen in de besluitvorming rondom het Stadspark 

opeens geen waarde meer lijken te hebben. 

 

Wij hebben geen probleem met muziekevenementen in het Stadspark, maar we hebben in de 

periode dat we in Laanhuizen wonen het jaarlijkse aantal evenementen met veel publiek en 

geluidsoverlast gestaag horen toenemen. Het effect van meer grotere evenementen is vast in mooie 

cijfers, decibellen en rapporten te vatten, maar voor omwonenden betekent dat maar 1 ding: meer 

hinder, meer overlast. 

Na een dance-event in 2012 met belachelijk hard geluid en honderden klachten daarover leek het de 

afgelopen jaren wel wat beter te gaan. Door de manier waarop onze belangen in de besluitvorming 

nu genegeerd worden vrezen wij dat de lessen die toen geleerd zijn uit het geheugen van het 

gemeentebestuur verdwenen zijn. 

Wilt u als volksvertegenwoordigers nog eens nadenken over de volgende vragen: 

Waarom wilt u zo nodig een locatie voor AA-evenementen? 

Waarom spelen de belangen van omwonenden geen rol in de besluitvorming? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. van der Wilk 
A.G. Somsen 


