
 

 
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art.  

38 RvO van de heer W. Kok van de SP over de stand van zaken betreffende het 

Stadspark en de Drafbaan. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

Aanleidingen tot het stellen van vragen zijn geluiden van omwonenden, een bericht van 

het Dagblad van het Noorden, het uiteenvallen van de Noorderplantsoencommissie en 

de melding van het college dat de herijking van het evenementenbeleid en evaluatie 

van de locatieprofielen is uitgesteld naar eind 2022. 

 

Beantwoording vragen 

 

Adviesgroep  

 

1. Wat is het kader waarbinnen zowel adviesgroep als manager aan de slag gaan? Is 

dit kader vastgesteld in overleg met de adviesgroep om te voorkomen dat 

misverstanden over opdracht en bevoegdheden gaan ontstaan? Zo nee, waarom 

niet? Biedt het kader de mogelijkheid dat vrijwilligers verantwoordelijkheid nemen 

voor delen van het beheer van het stadspark zoals sinds jaar en dag plaats vindt in 

de Heemtuin? Of bij de informatievoorziening, natuur-educatieve projecten en 

schouwen van de situatie voor en na grote evenementen? Zo nee waarom niet. 

Uitgangspunt voor het kader waarbinnen de adviesgroep Stadspark en de 

parkregisseur aan de slag gaan, is de ‘Herijking visie Stadspark: Stadspark, park 

voor de stad’ zoals vastgesteld door uw raad op 2 juni 2021. Zodra de beoogde 

leden van de adviesgroep bekend zijn, zal de parkregisseur samen met hen 

afspraken maken over de opdracht en bevoegdheden van de adviesgroep Stadspark. 

Deze afspraken worden vastgelegd in een ‘Reglement adviesgroep Stadspark’. 

Uiteraard zijn er mogelijkheden voor vrijwilligers om in het Stadspark aan de slag 

te gaan. Initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen en deze worden, waar 

nodig, in de adviesgroep besproken.  

Onderwerp  
Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP over stand van  

zaken Stadspark en Drafbaan 

Steller 
 

A. de Vries  
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Het schouwen van  het evenemententerrein voor, tijdens en na grote evenementen 

wordt gedaan door professionals. Als niet voldaan is aan de 

vergunningsvoorwaarden zal daarop gehandhaafd worden 

 
2. Wat zijn de criteria en daaruit afgeleid de samenstelling van de adviesgroep? 

Maakt de  Vereniging Stadspark Natuurlijk als spreekbuis van een groot aantal 

inwoners van onze gemeente daar deel van uit? Zo nee, waarom niet? Dezelfde 

vraag voor bewonersorganisaties van aanpalende wijken? 

Het Stadspark is het park voor alle Groningers. De adviesgroep Stadspark moet dan 

ook een evenwichtige afspiegeling zijn van omwonenden, ‘bewoners’ en 

gebruikers van het Stadspark. De adviesgroep zal bestaan uit maximaal tien leden. 

De komende tijd voert de parkregisseur kennismakingsgesprekken met de beoogde 

leden/beoogde organisaties. De Vereniging Stadspark Natuurlijk! is hier één van en 

met hen staat al een afspraak gepland. Ook de bewonersorganisaties worden op 

korte termijn benaderd. 

 

3. In juni is besloten over het Stadspark en de herbestemming van de Drafbaan als 

evenementen terrein en als onderdeel van het Stadspark. Betekent dit dat de 

adviesgroep betrokken wordt bij zowel de inrichting van de Drafbaan als het 

stadspark om de samenhang gestalte te geven?  

Zoals onder 1. aangegeven zullen er met de beoogde leden van de adviesgroep 

Stadspark afspraken gemaakt worden over de opdracht en de bevoegdheden van de 

adviesgroep. Vooruitlopend hierop mag duidelijk zijn dat het zeker de bedoeling is 

de adviesgroep Stadspark te informeren en om advies te vragen waar het gaat om 

de plannen om het evenemententerrein toegankelijk te maken voor de bezoekers 

van het Stadspark en op die manier toe te voegen aan het park. 

 

4. Volgend jaar staat de herijking van de locatieprofielen voor evenemententerreinen 

op het programma. Gelden voor 2023 de huidige locatieprofielen voor zowel 

Stadspark, Drafbaan als Suikerunieterrein? Wordt de adviescommissie betrokken 

bij de herijking van zowel het Stadspark als Drafbaan? Zo nee, waarom niet? 

Zoals wij in onze brief van 22 september 2021 over de voortgang van de 

evenementenvisie aangaven wordt voor het Stadspark (exclusief 

evenemententerrein Stadspark) conform de ‘Herijking visie Stadspark: Stadspark, 

park voor de stad’ een nieuw locatieprofiel voorbereid. Het uitgangspunt is dat er 

alleen ruimte is voor evenementen met een geringe impact op de omgeving. Bij het 

opstellen van het locatieprofiel Stadspark houden we rekening met andere 

activiteiten in de omgeving, zoals het evenemententerrein Stadspark en het 

Suikerfabriekterrein. De adviesgroep wordt hierbij betrokken. De overige 

locatieprofielen blijven van kracht, totdat herijking plaatsvindt. De planning voor 

het herijken willen we laten aansluiten op de gebiedsgerichte planning van het 

Omgevingsplan.  

 
5. De Parkcommissie Noorderplantsoen is vier van haar leden kwijtgeraakt vanwege 

ontevredenheid in de samenwerking met het college. Op welke wijze maakt u de 

kans zo klein mogelijk om met de adviescommissie Stadspark herhaling te 

voorkomen? 

We hebben als college veel waardering voor de inzet van de Parkcommissie 

Noorderplantsoen. De adviezen van de parkcommissie betrekken wij altijd serieus 

bij de besluiten die wij nemen ten aanzien van het plantsoen en dit heeft ook tot 

verbeteringen geleid in de manier waarop het Noorderplantsoen wordt gebruikt.  



Zoals we eerder hebben aangegeven zijn wij overigens constructief in gesprek met 

de parkcommissie over de afstemming van onze rollen en onderlinge 

samenwerking, mede als gevolg van de toenemende druk op het Noorderplantsoen. 

 

Uitgangspunt voor de adviesgroep Stadspark is de ‘Herijking visie Stadspark: 

Stadspark, park voor de stad’ en de leden van de adviesgroep onderschrijven deze 

visie. Waar de parkcommissie Noorderplantsoen vooral uit omwonenden bestaat, 

zal de adviesgroep Stadspark een bredere samenstelling kennen en een afspiegeling 

zijn van omwonenden, ‘bewoners’ en gebruikers. Met de adviesgroep Stadspark 

gaan wij duidelijke afspraken maken over hun opdracht en adviserende rol ten 

aanzien van activiteiten en initiatieven in het Stadspark. Dit moet de basis voor een 

goede samenwerking vormen. Het tijdig informeren en, conform de gemaakte 

afspraken, betrekken van de adviesgroep bij plannen en initiatieven voor het 

Stadspark moet dit bestendigen. 

 
 Evenementen 

  

6. In het raadsbesluit staat het toen nog deels in te vullen evenementen programma 

voor 2022 voor de Drafbaan, voor de maximaal 12 geluidsdagen waarvan drie met 

max. 50.000 bezoekers en acht met bezoekers van 20.000 tot max. 30.000 en een 

met max. 10.000. 

Een aantal evenementen staat op naam, een aantal op “nader te bepalen”. Zijn 

deze laatsten al bekend? Zo ja, door welke organisator en wat zijn de verwachte 

bezoekersaantallen? 

Op 30 maart 2021 heeft de burgemeester in een eerste ronde de Jaarplanning grote 

evenementen 2022 voor evenementen met meer dan 20.000 bezoekers vastgesteld. 

In de loop van het jaar zijn twee reserveringen ingetrokken.  

In december 2021 stelt de burgemeester de definitieve Jaarplanning voor alle grote 

evenementen vast. Hieronder de evenementen die een reservering hebben voor het 

Evenemententerrein Stadspark: 

 

Datum  Naam evenement Organisatie Aantal bezoekers 

26 april 2022 Helden van Oranje 4PM 15.000 

27 april 2022 Kingsland 4PM 30.000 

5 mei 2022 Bevrijdingsfestival Stichting vier 5 

mei 

50.000 

18 juni 2022 Stadspark Live SPOT/Mojo 25.000 

22 juni 2022 Hella Mega Tour SPOT/Mojo 38.000 

23 juni 2022 Guns ’n Roses SPOT/Mojo 55.000 

27 en 28 augustus 

2022 

Hullabaloo 4PM 20.000 

 
De aantallen die u in uw vraag benoemt zijn overigens niet de aantallen die 

vastliggen in het bestemmingsplan. Daarin is opgenomen dat het aantal bezoekers 

maximaal 30.000 bedraagt. Voor maximaal 5 dagen per jaar kan het aantal 

hoogstens 75.000 bedragen. 

 

7. Heeft de niet aflatende corona epidemie effect op het animo van organisatoren? Zo 

ja, welk? 

 

Corona heeft een enorme impact op de evenementenbranche. Lange tijd was het 

niet mogelijk om evenementen te organiseren.  



En toen dit wel weer mogelijk was werden er vanuit het rijk noodgedwongen 

voortdurend nieuwe coronamaatregelen opgelegd. Dit heeft veel gevergd van het 

aanpassingsvermogen van organisatoren. Ondanks de onzekerheid gaan we ervan 

uit dat in 2022 stap voor stap steeds meer mogelijk is.  

Het animo onder organisatoren om een reservering te plaatsen voor een evenement 

is niet verminderd. De sector zet de schouders eronder en blijft zich inzetten voor 

het organiseren van evenementen die door velen zullen worden bezocht.  

 

We kijken uit naar de mooie festivals en concerten die vanaf het voorjaar gepland 

staan op het evenemententerrein Stadspark, zoals Kingsland, Guns ’n Roses, 

Stadspark Live en Hullabaloo. We bereiden ons daar nu al op voor. Zo starten we 

met een adviesgroep Stadspark en gaan vroegtijdig in gesprek, met omwonenden, 

organisatoren, bezoekers en andere belanghebbenden. Binnen de geldende regels 

bieden we weer een podium aan evenementen. Evenementen die veel van onze 

inwoners zo hebben gemist. De gevolgen die de corona epidemie hebben voor de 

toekomst van de evenementensector zijn nog onzeker.  

  
8. De evenementen waar Mojo voor verantwoordelijk is staat in het eerdergenoemde 

Dagbladartikel. In combinatie met de kop van het artikel “…Malieveld van het 

Noorden”, de wens uit te groeien tot evenementen met 65.000 bezoekers, de 

suggestie dat het aantal geluidsdagen uitgebreid zou moeten worden en de 

constateringen dat Mojo met geen woord rept over overlast door geluid en 

vervuiling voor omwonenden, doet omwonenden er bepaald niet gerust op zijn dat 

organisatoren ook maar enig besef hebben van wat hun activiteiten voor effect 

hebben. Bent u het met ons eens dat Mojo in het Dagbladartikel omwonenden 

schoffeert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u Mojo en andere 

organisatoren aan het verstand brengen dat er een stevige keerzijde aan hun 

activiteiten zit? 

 

Wij zijn het niet met u eens dat Mojo in het Dagbladartikel omwonenden heeft 

geschoffeerd. Als gemeente hebben wij de ambitie om evenementen naar 

Groningen te halen die tot de verbeelding spreken en waar vele bezoekers van 

zullen genieten. Binnen de gestelde kaders willen we ruimte bieden aan mooie 

evenementen op het evenemententerrein Stadspark.   

De organisator dient 14 weken voor aanvang van het evenement een aanvraag in 

voor een vergunning. In een multidisciplinair overleg wordt nauwkeurig gekeken 

of de organisator alle noodzakelijke maatregelen (o.a. op het gebied van veiligheid, 

geluid, afval, gezondheid, verkeer, ecologie) heeft genomen om het evenement 

goed en veilig te laten verlopen. Pas als aan alle gestelde voorwaarden wordt 

voldaan wordt een evenementenvergunning verleend. Als gemeente sturen wij 

actief op een ordentelijk en veilig verloop van de evenementen.  

Met name professionele organisaties zoals Mojo krijgen de mogelijkheid om 

evenementen te organiseren op het evenemententerrein Stadspark. Wij verwachten 

dat er kwalitatief goede evenementen worden georganiseerd waarbij de overlast, 

door onder meer het gebruik van de nieuwste technieken, tot een minimum wordt 

beperkt. Mojo heeft een werkgroep omgeving ingesteld waarin ook een 

afvaardiging van de gemeente plaatsneemt. De werkgroep gaat vroegtijdig in 

gesprek met de omgeving.  

 

 



9. Overlast van omwonenden bestaat deels uit vervuiling die door grote groepen 

evenementbezoekers wordt veroorzaakt in hun woonwijken. Achtergelaten fietsen, 

weggegooid glas, overvolle vuilnisbakken, urineren, drugresten, etc. Het eerste 

mega evenement staat over vijf maanden op het programma. Heeft u een aanpak 

om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk afval gedumpt wordt in de woonwijken en 

dat na afloop snel het toch achtergelaten vuil opgehaald wordt? Zo ja hoe ziet die 

aanpak eruit? Zo nee waarom niet? 

De organisator stelt een afvalplan op en is verantwoordelijk voor de schone 

oplevering van het evenemententerrein en de directe omgeving hiervan. In de 

vergunning worden hierover voorschriften opgenomen.  

We zijn bovendien in gesprek met organisatoren om het afval zoveel mogelijk te 

scheiden en te reduceren. We zien er scherp op toe dat de organisator zich aan de 

gestelde voorschriften houdt. Mocht dit toch niet voldoende gebeuren, dan wordt 

zo snel mogelijk ingegrepen en wordt het afval op kosten van de organisator 

opgeruimd. Zie ook het antwoord onder vraag 8. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


