
 
 

MOTIE: Afkeuring over proces raadsvoorstel “Toekomst evenementen terrein Drafbaan”  

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag  9 september  2020 

besprekende het raadsvoorstel “Toekomst evenemententerrein Drafbaan” 

Constaterende dat: 

• Het College de raad voorstelt om in te zetten op grote evenementen op de drafbaan waarbij 
er volgens het College geen plek meer is voor paardenport; 

• De drafsport al bijna 100 jaar plaats vindt op de drafbaan in het Stadspark en tot op heden 

paardensport en evenementen samen mogelijk waren op de drafbaan; 

• Het Stadspark inclusief de drafbaan een schenking is van Jan Evert Scholten; 

• Corona voorlopig grote evenementen onmogelijk maakt; 

• De businesscase gebaseerd is op aannames en veronderstellingen; 

• De herijking van de visie op het Stadspark pas later met de raad wordt besproken; 

• De actualisatie van de locatieprofielen voor evenementen terreinen pas 2021 aan de orde 

komt; 

• Het college de raad op basis van aannames en veronderstellingen de raad voorstelt om een 

besluit te nemen over de toekomst van de drafbaan en daarbij voorstelt om contracten en 

huurovereenkomsten op te zeggen; 

Overwegende dat: 

• Het college de klankbordgroep  “Herijking visie Stadspark” niet betrokken heeft; 

• Omwonenden niet betrokken zijn over de toekomst van de Drafbaan en het Stadspark; 

• Het college tot op heden geen rekening heeft gehouden met de belangen van belangen van 

ecologie, evenementen, omwonenden en sportactiviteiten, inclusief de drafsport en de 

historie van het Stadspark; 

• Er sinds 1 januari 2018 sprake is van een 10-jarige bruikleenovereenkomst tussen de 

Gemeente Groningen en een ondernemer is gesloten over het gebruik en de exploitatie van 

de opstallen op de Drafbaan; 

• Dat het doorlopen proces geen recht doet aan de belangen van omwonenden, gebruikers, 

huurders en vrijwilligers van de Drafbaan en het Stadspark; 

Spreekt uit: 

• Dat het college de gemeenteraad niet in staat heeft gesteld om een goede afweging te 

kunnen maken op basis van juiste feiten, een goede onderbouwing en belangenafweging; 

• De handelswijze van het college af te keuren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Amrut Sijbolts  Ton van Kesteren 
Stadspartij  PVV 


