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Geacht College, Geachte Gemeenteraad,  

Komende woensdagavond staat het door ontwikkelen van de Drafbaan tot een volwaardig 
evenemententerrein op de agenda van uw gemeenteraad. Rondom het eerder door u genomen 
besluit om van de Drafbaan in Groningen definitief een evenemententerrein te maken, hebben wij 
destijds als Mojo Concerts al kort onze visie hierop gegeven en aan u kenbaar gemaakt. In deze brief 
willen wij graag nog kort de visie van Mojo Concerts in deze verder toelichten.  

Het door ontwikkelen en investeren in de Drafbaan is van essentieel belang om het tot een 
kwalitatief volwaardige en duurzame evenementen locatie met goede faciliteiten te maken. Zoals 
eerder aangegeven zal dit ook de potentiele kans op de komst van internationale acts van omvang 
naar Groningen kunnen vergroten. Dat gezegd hebbende, begrijpen wij daarnaast ook de zorg die de 
eventuele komst van meer grotere artiesten naar de Drafbaan met zich mee kan brengen.  

Grootschalige evenementen kunnen namelijk een serieuze impact op de omgeving van een 
evenementenlocatie hebben. Slechte bereikbaarheid van de directe omgeving, overlast door grote 
groepen mensen en in geval van muziekevenementen, geluidsoverlast, zijn de meest voorkomende 
zorgen die betrokkenen op voorhand hebben. En vaak zijn deze zorgen voor een belangrijk deel 
terecht. Grote evenementen zullen namelijk altijd een bepaalde mate van overlast verzorgen voor de 
omgeving verzorgen, dat is niet te voorkomen. Maar het is wel mogelijk als organisator je 
verantwoordelijkheid in deze te nemen en deze overlast zo veel mogelijk te beperken en te 
beheersen zonder de voorwaardelijke essentie van grootschalige evenementen aan te tasten. 

Als Mojo Concerts organiseren wij tientallen festivals en honderden concerten op jaarbasis. De 
outdoor evenementen en festivals nemen altijd een bijzondere plaats in omdat de beleving voor de 
bezoeker nog unieker, specialer en nog onvergetelijker is. Maar niet alleen het belang van artiest en 
bezoeker zijn daarbij belangrijk. Ook die van de omgeving is essentieel om duurzaam evenementen 
te kunnen blijven organiseren. Bij Mojo Concerts vinden wij het daarom belangrijk om gemaakte 
afspraken na te komen. Dit niet alleen met de gemeente als vergunningverlener maar ook t.a.v. en 
met de omgeving.  

 



 

 

 

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid te blijven zoeken naar hoe overlast in welke vorm dan ook, 
beheersbaar en of beperkt kan worden. Het door ontwikkelen en toepassen van andere en nieuwe 
geluidsystemen, het direct- en slim sturen van publieksstromen, maar ook de inrichting van een 
evenemententerrein zelf zijn daarbij belangrijke onderdelen die continu aandacht vragen.  

Met de verdere uitvoering van de voorgenomen ontwikkelingsplannen voor de Drafbaan zijn wij er 
van overtuigd dat het niet alleen voor artiest en bezoekers onvergetelijke concerten in Groningen 
kunnen worden maar dat deze aanpassingen ook bij kunnen dragen aan het verminderen van de 
impact op de directe omgeving. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar een positief 
besluit t.a.v. de uitvoering van de plannen voor de Drafbaan zodat het Stadspark Live Festival en 
grootschalige concerten in de toekomst een nog betere beleving voor bezoeker, artiest en omgeving 
zullen brengen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Ronny Hooch Antink 

Head of Festivals, Mojo Concerts. 

 


