
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 12 mei 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel (2x)

O Collegebrief

O Beantwoording schriftelijke vragen

O Agendaverzoek

O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):

Herijking visie Stadspark (gewijzigd) (raadsvoorstel 30 april 2021)

Herijking-visie-Stadspark-gewijzigd 

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (raadsvoorstel 28 april 2021)

Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark 

Kosten Evenementen (draverijen) Stadspark (schriftelijke vragen + antwoorden 31 maart 2021)

kosten-Evenementen-draverijen-Stadspark-VVD-Stadspartij-100-CDA-PVV-Student-Stad-8-3-2021 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Visie Stadspark: Anne Helbig, anne.helbig@groningen.nl, 050 367 8892 

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

Evenemententerrein: Henry Vos, henry.vos@groningen.nl, 050 367 7782 

Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Drafsport: Marc Floor, marc.floor@groningen.nl, 050 367 8049 

Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261
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Korte samenvatting:
In 2018 is een traject gestart om de visie op het Stadspark te herijken. De ambitie uit de visie van 

2005om het Stadspark op de kaart te zetten als een park voor alle Groningers staat nog steeds. Het 

Stadspark is het grootste groene gebied in de stad Groningen en daarmee van cruciaal belang voor 

ontspanning en recreatie in het groen voor de Stadjer, maar ook van cruciaal belang voor de 

klimaatbestendige stad. Samen met betrokkenen heeft het college gedefinieerd welke opgaven er nu 

zijn vanuit die ambitie. Deze opgaven hebben onder andere betrekking op het vergroten van de 

bekendheid en bereikbaarheid van het park, het vergroten van de groene kwaliteit en de 

biodiversiteit, het verbeteren van de veiligheid, het beperken van het autoverkeer en het beter 

inbedden in de gemeentelijke organisatie.

M.b.t. de Drafbaan wordt voorgesteld (in vervolg op het principebesluit van de raad najaar 2020) 

deze door te ontwikkelen als evenemententerrein Stadspark voor in totaal 1,6 miljoen euro. De 

drafbaan is nadrukkelijk in beeld als één van de grote evenemententerreinen in Nederland. Door 

meer diversiteit aan optredens (minder dance, meer pop) kan de belasting op de omgeving afnemen. 

Het doel is daarmee niet meer evenementen, maar vooral betere evenementen en groener, voor 

publiek én omgeving.

Ondertussen zijn er door een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld over de kosten voor het 

houden van draverijen als één van de evenementen op de drafbaan. Uit de beantwoording blijkt dat 

het college hiervoor geen ruimte ziet. De desbetreffende fracties vinden de beantwoording door het 

college (m.n. de onderbouwing) onvoldoende, en hebben daarom agendering verzocht om ook de 

niet ontvangen informatie alsnog te krijgen en te kunnen betrekken bij hun overwegingen.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2017-258 / 2020-173

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
De toekomst van evenemententerrein Drafbaan is eerder aan de orde geweest in het najaar 2020:

Beeldvormend: Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/19-augustus 

Inspraak: Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/26-augustus

Meningsvormend: Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/02-september 

Raad: gemeenteraad/2020/09-september 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. In dit geval is de sessie bedoeld om ruimte te geven aan insprekers 
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op de diverse stukken. De raadsleden zullen m.n. luisteren en evt. doorvragen. De input zullen ze 

meenemen naar de meningsvormende sessies op 19 mei a.s.

Nadere informatie
…
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