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Geachte heer, mevrouw, 

Graag willen wij uw raad betrekken bij de kaderstelling voor de Drafbaan 
Stadspark. 

Gezien het grote aantal overwegingen en de maatschappelijke consequenties 
die aan besluitvorming over de toekomst van de Drafbaan ten grondslag 
liggen, zijn wij van mening dat een kaderstelling door uw raad noodzakelijk 
en gewenst is. 

Wij stellen voor om als startpunt van deze kaderstelling een presentatie over 
de verschillende toekomstvarianten te houden in de commissie Ruimte en 
Wonen van [datum]. De presentatie is bedoeld om uw raad mee te nemen in 
de mogelijkheden en oimiogelijkheden van het toekomstig gebruik van de 
Drafbaan. 

De presentatie is opgebouwd rondom een aantal toekomstvarianten, waarin 
onder meer zaken als de drafsport, de verpachting van de horeca, de 
milieuvergunning, de exploitatie van het terrein en de 
bezuinigingstaakstelling van 500 duizend euro op Drafbaan en Camping 
Stadspark zijn meegenomen. 

Collegebesluit 10 September 2012 
Wij hebben op 10 September 2012 het volgende besluit over de Drafbaan 
genomen: 

1. Wij handhaven het taakstellende bedrag van 500 duizend euro; 
2. Wij kunnen ons vinden in een ontwikkeling van het terrein tot 

evenemententerrein; 
3. Voor ideeen voor ontwikkeling tot evenemententerrein kuimen 

derden wellicht een bijdrage leveren; 
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4. Wij wensen gemformeerd te worden over de betekenis van het 
raadsbesluit. Is het evenementenbeleid Feesten in Balans ook van 
toepassing te verklaren op de ontwikkeling van de Drafbaan; 
vormt dit een belemmering? 

De consequenties van dit besluit hebben wij daama enkele keren in ons 
college besproken. Hierbij kwam een aantal dilemma's naar voren dat om een 
kaderstelling van uw raad vraagt. 

Een van de dillema's is bijvoorbeeld de geluidsoverlast. Meer evenementen 
zou meer overlast tot gevolg kuimen hebben. Afhankelijk van de aard en 
omvang van de evenementen. Uw raad heeft echter op 17 november 2010 
aangegeven dat bewoners vaker dan wenselijk last hebben van geluidshinder 
door evenementen op en rond de Drafbaan. Omwonenden hebben zich 
vanwege de overlast, die de huidige programmering op de Drafbaan en in het 
Stadspark nu al geeft, georganiseerd in de werkgroep 'Feesten uit Balans'. 

Ook het realiseren van de taakstelling van 500 duizend euro op de Drafbaan 
en Camping Stadspark is een dilemma. Birmen de huidige 
exploitatiemogelijkheden en milieuverguiming is deze taakstelling niet te 
realiseren. 

Vervolg 
Nadat uw raad via een presentatie om de hoogte is gebracht van de actuele 
situatie rondom de toekomst van de Drafbaan en mogelijk richtinggevende 
uitspraken heeft gedaan, werken wij een visie op de toekomst van de 
Drafbaan uit. Voor het uitwerken van deze visie stellen wij een projectleider 
aan die deze visie op integrale wijze gestalte geeft geven en vertaalt naar 
concrete acties. De resultaten van deze nadere uitwerking leggen wij voor de 
zomer 2014 aan uw raad voor. 

Bijlage 1 bevat een korte omschrijving van de historic, de meerwaarde en het 
huidige gebruik van de Drafbaan Stadspark. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.AJ^Astas^n) Ruys 
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Sinds 1923 ligt in het Stadspark van Groningen de Drafbaan. Van oudsher maakt de drafsport 
gebruik van dit terrein voor het houden van draverijen en trainingen. Afspraken hierover zijn 
contractueel vastgelegd in een jaarlijks opzegbare gebruikersovereenkomst. 
Tegenwoordig vinden er op de Drafbaan ook diverse kleine en grote activiteiten en 
evenementen plaats. De ene keer doet de Drafbaan dienst als parkeerterrein, de andere keer 
herbergt het de duizenden bezoekers van het Bevrijdingsfestival. De horeca op de Drafbaan is 
via een vij^arig contract verpacht aan Van Gelder Catering. Dit contract loopt in maart 2015 
af 

Met een oppervlakte van circa 100.000 m2 en een middenterrein van 44.400 m2 is er volop 
ruimte voor een zeer divers evenementenaanbod. De Drafbaan maakt onderdeel uit van het 
Stadspark, de groene long van Groningen. De Drafbaan bevindt zich aan de voorkant van het 
Stadspark en heeft daardoor een gimstige ligging ten opzichte van de stad. En is goed 
bereikbaar via het openbaar vervoer, de auto en de fiets. De Drafbaan is een pick met potentie. 
Het terrein wordt momenteel niet intensief gebruikt. Acht draverijen en gemiddeld vijftien 
evenementen per jaar. De Drafbaan is een afgesloten en voor een groot deel aan het gezicht 
onttrokken locatie. De Drafbaan kent verschillende functies, die elkaar niet altijd aanvullen en 
het ambivalente karakter van het terrein versterken. 

In de afgelopen jaren is er al veel voorwerk gedaan. Er ligt een voorstudie uit 2009 naar de 
mogelijkheden om van het terrein een toplocatie voor grote evenementen te maken. Dit 
vergde echter enorme investeringen die toen niet haalbaar bleken en in de huidige tijd van 
bezuinigingen ook niet wenselijk meer zijn. Het geeft aan dat het nadenken over het 
toekomstig gebruik van de Drafbaan al enige jaren speelt. 
Een taakstelling van 500 duizend euro heeft de vraag om een toekomstvisie in een 
stroomversnelling gebracht. Vooral omdat een groot deel van de enorme potentie van het 
terrein momenteel onbenut blijft. De veronderstelling is dat er meer geld valt te halen uit de 
exploitatie van het terrein en de voorzieningen op het terrein, zoals de camping en de horeca. 


