
   

 

 

Ordevoorstel Drafbaan 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 september 2020 
 
Besprekende de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Groningen dd woensdag 9 
september 2020 o.a., bevattende het raadsvoorstel “Toekomst evenementen terrein Drafbaan” 
 
 Constaterende dat:  

- De collegebrief “Voortgang herijking visie Stadspark” van 19-09-2019 de uitgangspunten, opgaven, de 
instelling van de klankbordgroep bevat en de aankondiging dat begin 2020 de herijkte visie aan de 
raad wordt voorgelegd; 

- Onderdeel van de herijking is “een scenario voor de toekomst van de Drafbaan” te formuleren; 
- Daarmee de toekomst van de Drafbaan onderdeel zou zijn van een herijkte totaal visie voor het 

Stadspark 
 

Overwegende dat: 
- De herijking van de visie op het Stadspark vertraagd is en nu voor het eind van dit jaar op de agenda 

staat; 
- Het nu geagendeerde raadsvoorstel daarmee los beoordeeld moet worden  van de herijking van de 

toekomst van het totale Stadspark; 
- De in de collegebrief van 19-09-19 ingestelde klankbordgroep en rol daarvan niet terugkomt in het 

huidige raadsvoorstel waarmee een toezegging aan de raad niet wordt nagekomen; 
- De reikwijdte van de klankbordgroep ligt tussen de A7, busbaan, Campinglaan en Paterswoldseweg 

(gemeenteverslag klankbordgroep 27/11/18) en daarmee de Drafbaan onlosmakelijk onderdeel uit 
maakt van het Stadspark en de adviesbevoegdheid van de klankbordgroep; 

- De klankbordgroep niet in de gelegenheid is geweest een visie op het stadspark te formuleren en haar 
opvattingen over het raadsvoorstel kenbaar te maken en/of andere scenario’s voor de toekomst 
Drafbaan aan te dragen; 

- De actualisatie van de lokatieprofielen evenementen terreinen begin 2021 aan de orde komt; 
- De raad hecht aan de logische bespreekvolgorde: “totale herijking dan vaststelling lokatieprofielen en 

als afronding toekomst drafbaan”; 
- Gezien het onzekere korte termijn perspectief van de evenementenindustrie ten gevolge van de 

corona crises voor 2021 de evenementenmogelijkheden op de drafbaan hetzelfde kunnen blijven als 
nu; 

- Zolang definitieve besluitvorming toekomst drafbaan en de uitvoering daarvan niet heeft 
plaatsgevonden, onder vrijwaring van gemeentelijk risico, de drafbaan ook beschikbaar kan blijven 
voor de draverij. 

 
Gezien het bovenstaande besluit de raad dat: 

- Het raadsvoorstel “Toekomst evenementen terrein” van de agenda  af te voeren en met 
besluitvorming hierover te wachten tot na de vaststelling van de herijkte visie stadspark. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

SP    Stadspartij   
Wim Koks   Amrut Sijbolts  

 

 



 


