
Motie: Beperk overlast omwonenden

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 2 juni, besprekende het 

raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark, Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’ 

Constaterende dat: 

- Het Stadspark door Jan Evert Scholten aan Groningen is geschonken; 

- De toename van geluidproducerende evenementen in het Stadspark, incl. de Drafbaan in 

strijd is met het Bestemmingsplan Kranenburg- Stadspark 2013; 

- In 2019 op de Drafbaan en elders in het Stadspark in totaal 12 geluidproducerende 

evenementen werden gehouden, incl. Stadspark Life, Bevrijdingsfestival, Rapalje, 

Terrassenfestival en Hullaballoo; 

- Op grond van de Herijking Visie Stadspark het aantal evenementen in het gehele Stadspark 

in de toekomst zal toenemen. 

- Behalve de 12 geluidproducerende evenementen op de Drafbaan elders in het park zoals 

Rapalje het Terrassenfestival en diverse kleine evenementen gehouden worden zullen 

toenemen; 

- Bijna al deze evenementen vinden bovendien plaats tijdens het broedseizoen. 

- De procedure van het opstellen van het Locatieprofiel Stadspark pas plaats vindt na de 

vaststelling van de Herijking Visie Stadspark; 

Overwegende dat dit in strijd is met: 

- Het Bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark 2013, waarin max. 12 geluidsdagen zijn 

toegestaan op het evenemententerrein; 

- Het ‘Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, de 

Drafbaan 2017’, waarin staat dat “Evenementen die worden georganiseerd in het Stadspark 

zoveel mogelijk op de Drafbaan plaatsvinden om op deze manier beter recht te kunnen doen 

aan het groene karakter van het Stadspark als geheel.” 

Overwegende dat; 

- De ‘Herijking Visie Stadspark’ pag. 11 doelstelling 4 “een evenwicht tussen rust en reuring” 

strijdig is met eerder genoemd Bestemmingsplan. 

- De procedure van het opstellen van het Locatieprofiel Stadspark en de inbreng van 

gebruikers en omgeving is onduidelijk is; 

- Het locatieprofiel Stadspark wordt opgesteld met de omgeving en de gebruikers van het 

Stadspark (pag. 30); 

- De impact van deze grootschalige evenementen op het overige deel van het Stadspark en 

omliggende woonwijken groot is; 

- Omwonenden zich grote zorgen maken over de toename van (geluids-) overlast; 

- Op grond van de Herijking Visie Stadspark het aantal evenementen in het gehele Stadspark 

in de toekomst zal toenemen. 



Verzoekt het college; 

- Geluidsbeperkende maatregelen te treffen op de Drafbaan en/of,; 

- Organisatoren van geluidproducerende evenementen te verplichten om maatregelen te 

nemen om zo de toename van (geluids-) overlast te bepereken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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