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Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Toekomst evenemententerrein Drafbaan (24 juni 2020)
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Toekomst-evenemententerreinDrafbaan.pdf

Korte samenvatting:
Voorgesteld wordt in te stemmen met opzegging van de huurovereenkomst met drafsportvereniging
KHRV inzake de Drafbaan Groningen met ingang van 1 januari 2021; en de Drafbaan in principe te
ontwikkelen als evenemententerrein. Al eerder is door de raad besloten niet langer te investeren in
het onderhoud van terrein (2014) en opstallen (2019) van de Drafbaan. De drafsport is niet in staat
gebleken zelf het onderhoud te garanderen, waardoor de veiligheid nu in geding komt. Hoewel het
college zich bewust is van de lange traditie van de drafsport, is ook gebleken dat de maatschappelijke
impact al langere tijd afneemt. Daartegenover staan toenemende kansen voor de Drafbaan als
evenemententerrein. Een extern bureau heeft geconcludeerd dat de Drafbaan met gerichte
investeringen een vaste plek kan innemen als 'groenste' en best geëquipeerde terrein voor
topevenementen van Noord-Nederland.
Al in het voorjaar hebben de fracties van 100% Groningen en VVD bespreekpunten ingediend n.a.v.
de plannen m.b.t. de drafbaan. Deze zijn tot nu toe niet behandeld, en kunnen nu heel goed samen
met het raadsvoorstel besproken worden. De fracties willen graag in gesprek met de raad over de
drafsport, de historische waarde van de Drafbaan in het Stadspark en over drafsport in Groningen.
Daarnaast willen ze ook graag in gesprek over de rek, ruimte en verdere ontwikkeling (in aantal
evenement(sdagen)en, die er is voor een (top)evenemententerrein in het Stadspark.
Een petitie voor het behoud van de drafsport in Gronignen vindt u hier:
https://petities.nl/petitions/behoud-de-drafsport-in-het-groningse-stadspark?locale=nl Deze zal de
raad binnenkort worden aangeboden.
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Beeldvormend (gelegenheid voor insprekers), volgende week meningsvormend
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Discussie, betreft fundamentele keuze waarover politiek verschil van mening is

Voorgeschiedenis
Zie raadsvoorstel onder kopje 'kader'

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvorming:
- technische sessie over businesscase 19/8, zie agenderingsverzoek college
- gelegenheid voor insprekers 26/8
Meningsvorming: politieke bespreking 2/9 (geen gelegenheid meer tot inspraak), met als doel
duidelijkheid krijgen over de politieke stellingname van de fracties, evt. aankondiging van moties en
amendementen.
Zodat in besluitvormende vergadering kan worden volstaan met bespreking van evt. amendementen
en moties, stemverklaringen en stemming.

Nadere informatie
Collegebrief Voortgang herijking visie Stadspark (20 september 2019) link
Memo wethouder Jongman 17 februari 2020 over gesprek met KHRV inzake Drafbaan link

