
 

 

 

 

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Stand van zaken Stadspark en Drafbaan 

Datum: 25 november 2021 

 

Geacht college, 

In juni jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met Herijkingsvisie Stadspark 

inclusief de ombouw van de drafbaan tot een evenementen terrein. We zijn ondertussen een half 

jaar verder en onze fractie heeft een aantal vragen opgedaan uit geluiden die wij van omwonenden 

ontvangen, een bericht in het dvhn van een paar weken geleden onder de kop “Stadspark moet 

Malieveld van het Noorden worden”, vorige week de berichten over het uiteenvallen van de 

Noorderplantsoencommissie en uw melding dat  de herijking van het evenementen beleid en de 

evaluatie van de locatieprofielen voor de derde keer is uitgesteld nu naar het eind van 22. 

1. Adviesgroep 

In het raadsvoorstel is sprake van de instelling van een “nieuw in te vormen adviesgroep” 

voor de verdere ontwikkeling van de herinrichtingsplannen voor het Stadspark en de 

aanstelling van een Stadsparkmanager.  

a. 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. 

b. 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? 

c. 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?  

d. Volgend jaar staat de herijking van de locatieprofielen voor evenemententerreinen op 

het programma. Gelden voor 2023 de huidige lokatieprofielen voor zowel Stadspark, 

Drafbaan als Suikerunieterrein? Wordt de adviescommissie betrokken bij de herijking van 

zowel het stadspark als drafbaan? Zo nee, waarom niet? 



e. 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? 

 

2. Evenementen 

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. 

a. Een aantal evenementen staan op naam, een aantal op “nader te bepalen”. Zijn deze 

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

bezoekersaantallen?  

b. Heeft de niet aflatende corona epidemie effect op het animo van organisatoren? Zo, je 

welk? 

c. De evenementen waar Mojo voor verantwoordelijk is staat in het eerder genoemde 

Dagblad artikel. 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 constatering en  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 Dagblad artikel 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? 

d. 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 er voor 

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 er uit? Zo 

nee waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Koks 

 


