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inspraak “Mega concerten op de Drafbaan”

Groningen, 10 mei 2021
Aan alle Gemeenteraadsleden van Groningen

Geacht Raadslid,

Het is een mooie ambitie om de Drafbaan te willen aanwijzen als 
Evenementen-terrein en aanpassingen te doen waarbij de mogelijkheden vergroot 
worden om hier grootschalige evenementen te huisvesten. Er is in het Noorden 
namelijk al jaren behoefte aan grotere concerten en deze behoefte zal nu eindelijk 
kunnen worden ingewisseld!

Sinds een aantal jaren is de Drafbaan (weer) in trek voor grote concerten en 
kan naast locaties als Malieveld en Goffert Park een prominente landelijke functie 
krijgen voor concerten. 
Dit is in de programma-keten van Groningen een ontbrekende schakel: beginnende 
acts vind je in de vele cafe’s, we hebben geweldige festivals als ESNS, 
Bevrijdingsfestival en Noorderzon. De ideale podium infrastructuur met Simplon, 
Oost, Vera, De Oosterpoort en voor de grotere acts de Martiniplaza en 
Bevrijdingsfestival staat al, we missen de laatste schakel.  De Drafbaan heeft 
hiervoor de ideale capaciteit en mogelijkheden.

Ook is er natuurlijk in Stad een groot aanbod van jonge bezoekers en ook in 
de omgeving zijn vele muziekliefhebbers te vinden. De spin-off voor de stad en 
omgeving zal fiks zijn, hotels zullen goed bezet zijn, de lokale horeca zal er van 
profiteren maar ook wellicht toeleveranciers van materialen en kennis. Dit heeft 
onderzoek van diverse steden met het huisvesten van soortgelijke evenementen 
aangetoond. 

Uiteraard moet er gebalanceerd worden tussen overlast en plezier. Maar 
vergeet niet dat de organisatoren en zeker ook de artiesten, willen dat het publiek 
een onvergetelijke ervaring heeft. Het zijn beproefde, professionele 
organisatoren die al hun ervaringen van elders meenemen naar Groningen. Dus de 
jarenlange ervaring met mobiliteitsvraagstukken, veiligheid, geluidskwaliteit en 
geluidsoverlast zullen meegenomen worden in de organisatie van deze nieuwe 
events. 
En dat is weer goed voor het huidige aanbod van concerten en festivals in Stad!

Kortom, u hebt de mogelijkheid om op een professionele manier een 
fantastische Draf en Renbaan 2.0 te verwezenlijken. U hebt de mogelijkheid een 
enorm stuk park te ontsluiten en toe te voegen aan onze ambiteuze Stad. Om 



saamen herinneringen te kunnen maken en om van concerten te kunnen 
genieten…. Laat deze kans niet lopen! Groningen laat zich hiermee zien als de 
muziekhoofdstad van Noord Nederland!

Pieter Spoelstra


