
Groningen, 7 september 

Geachte leden van de raad, 

Al enige tijd zijn we met elkaar in gesprek over de toekomst van de Drafbaan. Woensdag besluit u 

over ons voorstel om te stoppen met de drafsport en tot een verdere uitwerking te komen van de 

Drafbaan als topevenemententerrein. We begrijpen dat de discussie is gebaat bij een zo goed en 

compleet mogelijke informatievoorziening. Niet alleen omdat het gaat om de toekomst van de 

Drafbaan, maar ook omdat de veiligheid van de activiteiten ter plaatse in het geding is. We zetten 

daarom graag nog eens de feiten voor u op een rij. 

Aanpak achterstallig onderhoud 

Zoals gemeld in ons raadsvoorstel, vraagt voortzetting van de drafsport het aanpakken van 

achterstallig onderhoud en een bijpassend meerjarenonderhoudsplan. De eenmalige kosten hiervoor 

bedragen € 955.000, de jaarlijkse kosten € 250.000. Graag lichten we deze kosten aan u toe. 

Het bedrag van € 955.000 betreffen de kosten die moeten worden gemaakt om de Drafbaan voor 

traditioneel gebruik (zijnde volwaardig gebruik drafsport in combinatie met het traditionele 

evenementenpakket) weer op orde te brengen. Dit bestaat uit 2 componenten: aanpak achterstallig 

onderhoud terrein/banen (€ 475.000) en idem opstallen (€ 480.000). Deze kennen respectievelijk de 

volgende opbouw: 

Terrein: 

- Duurzame renovatie jurybaan met beton            € 250.000 
- Halfverharding sintelbaan                                €   30.000 
- Vernieuwen drainage middenterrein                    €   80.000 
- Afwatering (goot/putten) sintelbaan               €   75.000 
- Herstel terrein opstallen                                    €   40.000 
- Totaal                                                                € 475.000 

Opstallen: 

- Onderhoud MJOP (dak, gevel, afbouw, etc.)     € 345.000 
- Post onvoorzien (standaard bij MJOP)                €   35.000 
- Directievoering/toezicht 5%                                  €   17.000 
- BTW (compensatiefonds n.v.t.)                         €   83.000 
- Totaal                                                                      € 480.000 

De kosten van het terrein zijn een inventarisatie 2018, en vragen nog indexering. Die van de opstallen 

komen voort uit een actualisatie 2020. 

De jaarlijkse kosten van € 250.000 betreffen een optelsom van de Begroting 2020 vanuit Sport050 

voor de Drafbaan (€ 150.000) en van de kapitaallasten (rente, afschrijving) van de genoemde aanpak 

achterstallig onderhoud (€ 100.000 gedurende 10 jaar). Indien wordt besloten tot een aanpak 

achterstallig onderhoud voor traditioneel gebruik, dan moeten deze middelen (de genoemde € 

955.000) direct worden vrijgemaakt. Na 10 jaar moeten dezelfde investeringen opnieuw worden 

gepleegd, waarvoor jaarlijks moet worden ‘gespaard’ met de genoemde € 100.000. In de praktijk zijn 

dus een investering nodig van € 955.000 en een jaarlijkse voorziening van € 100.000. 



De begroting Drafbaan 2020 ziet er als volgt uit: 

Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 

- De onderhoudslasten in deze begroting hebben geen betrekking op een aanpak van 

achterstallig onderhoud, maar op het bestaande dagelijks- en groenonderhoud. 

- De € 10.000 die jaarlijks aan de KHRV wordt verstrekt is voor het schoonhouden van het 

stallenterrein, het loshouden van de sintelbaan en de zandbaan door deze regelmatig te 

slepen, het schoonhouden van het juryhuisje na iedere draverij, het winterklaar opleveren 

van het stallencomplex en het afvoeren van de mest na iedere draverij.  

Zoals gezegd, is het uitgangspunt van de genoemde bedragen het behoud van de drafsport in 

combinatie met het bestaande evenementenpakket. Wordt gekozen voor alléén de drafsport, dan 

zijn er wijzigingen mogelijk: de jurybaan hoeft dan niet met beton belegd, maar kan overlaagd met 

asfalt (immers: minder druk van gebruik door evenementen). Dat vraagt een investering van € 

150.000 i.p.v. € 250.000. Ook is de drainage middenterrein er voornamelijk voor evenementen 

(drooghouden veld), wat € 80.000 kan uitsparen. Er ligt echter een taakstelling (verdienopdracht) 

voor de Drafbaan door meer inkomsten vanuit evenementen van € 50.000 in 2020 en € 106.000 

vanaf 2021 structureel. Die bedragen zouden in dat geval extra nodig zijn in de Begroting Drafbaan. 

Veiligheid 

We hebben aangegeven aan dat de voorzieningen voor drafsport niet meer veilig zijn te gebruiken. 

Als gemeente hebben we voor onze eigendommen - waarvan we er vele hebben - technisch 

specialisten in dienst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ijsbaan in Kardinge en Forum Groningen, maar 

ook voor evenemententerrein/Drafbaan. Voor de volledigheid geven we hier de bevindingen weer 

van de technisch specialist van Sport050 inzake de toetsing veiligheid jurybaan en zandbaan.  

 

 

 

Som van 2020     
kostenplaats 
Code 

kostenplaats 
Omschrijving 

kostensoort 
Code kostensoort Omschrijving Totaal  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 40010 Taakstellingen  
624276 Mfa Evenement.Stadsp 42260                  267  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 42310 Afschrijvingen             5.612  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 43220 Elektra             9.300  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 43230 Gas           21.800  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 45000 Betaalde belastingen           30.150  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 45600 Verzekeringen             5.860  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46010 Onderhoudswerkzaamheden                    -    

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46020 Onderhoud planmatig           96.800  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46022 Onderhoud niet planmat           20.794  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46090 Schoonmaak wkz planmat             1.000  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46100 Groenonderhoud planmatig           11.021  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 46115 Afval/vuilverwerking                   62  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 49000 Dotaties voorzieningen           32.303  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 50412.524 IOO salarissen primair            10.500  

624276 Mfa Evenement.Stadsp 82310 Huur onroerende zaken         -94.870  

Eindtotaal        € 150.599  



Toetsingskader 

Bij een toetsing van de jurybaan en de zandbaan alsmede de sintelbaan wordt gekeken naar een 

aantal aspecten:  

1. Staat van het asfalt (jurybaan) 

2. Verzakkingen (jurybaan) 

3. Staat van de penetratielaag, alsmede de grootte van de sintelkorrels (sintelbaan) 

4. Advies m.b.t. risico’s voor de draverijen, het publiek zowel bij de koersen als bij  

    evenementen 

Ad. 1 

Het asfalt van de jurybaan is aan de noord en zuidzijde (beide lange zijden) maar ook op een aantal 

plekken in de bochten dusdanig beschadigd dat veilig rijden met een juryauto met hoge snelheid (50 

tot 60 km per uur) onverantwoord is. Er zijn plekken bij waar allemaal zgn. krakelee is. Asfalt in deze 

staat van onderhoud zul je in een woonwijk (50 km) niet tegenkomen. De huidige schade aan de 

jurybaan is dermate groot dat er minimaal een volledige overlaging met asfalt nodig is. Dit gaat max. 

5 jaar mee. Een betere oplossing zou zijn een overlaging met beton. De gaten zijn begin dit jaar door 

de KHRV opgevuld met cement. Los van het feit dat opvullen geen oplossing is om de veiligheid te 

verbeteren (zie motivatie hierboven), heeft cement de eigenschap snel te barsten als de baan wordt 

bereden met een auto. 

Ad.2 

Door zetting/ inklinking en gebruik is de ondergrond onder de jury en zandbaan dusdanig verzakt dat 

een goede waterafvoer van regenwater niet meer gewaarborgd is. Hierdoor kunnen bij koersen en 

evenementen gevaarlijke situaties ontstaan door opspattend water en grote plassen, waardoor het 

slechte asfalt niet zichtbaar is. Door de verzakking liggen de binnenruimte en de sintelbaan hoger dan 

de jurybaan. Hierdoor ontstaat een veiligheidsrisico voor mens en paard doordat het water, als de 

auto over de jurybaan rijdt, hiervan schrikken. De huidige drainage onder de zandbaan kan het water 

niet afdoende afvoeren en de goot die het water moet afvoeren die is niet verzakt en ligt nu hoger 

dan de jurybaan. De laatste jaren is het water bij draverijen en/of evenementen meerdere keren 

weggepompt maar dat is een noodgreep voor de veiligheid, en een dure oplossing.  

Ad.3 

De sintelbaan bestaat uit een onderbouw van lava (penetratie laag). Dit is een open constructie die 

volgespoten wordt met bitumen. Hier bovenop komen de sintels. De penetratie laag vertoont 

scheurtjes en de sintels worden door het gebruik van het terrein verpulverd. Voor het koersen zal de 

baan over ongeveer twee jaar moeten worden voorzien van nieuwe sintels. Op dit moment kan de 

sintelbaan veilig gebruikt worden.  

Zoals eerder gesteld is de situatie dus acuut als het gaat om de jurybaan. Voor andere voorzieningen 

is het zonder nader onderhoud eenzelfde uitkomst een kwestie van tijd.  

 

Rectificatie 

Afgelopen zaterdag werd er in een artikel op rtvnoord.nl (link hieronder) foutief vermeld dat de 

gemeente ‘de beurs getrokken zou hebben’ voor de reparatie van de jurybaan nadat deze afgelopen 

jaar was afgekeurd. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De KHRV heeft hier zelf inzet op gepleegd. 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739850/Drafbaan-is-veilig-investeringen-zijn-niet-nodig-update 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739850/Drafbaan-is-veilig-investeringen-zijn-niet-nodig-update

