
                    
Motie 

 
“Afspraak is Afspraak” 

 
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 
september 2020, ter bespreking van agendapunt Toekomst evenemententerrein 
Drafbaan. 
 
Constaterende dat 
 

• het College van B&W met haar voornemens om niet meer te investeren in de 
opstallen aan de Concourslaan 10 te Groningen, dan wel voornemens is om 
deze op termijn te gaan slopen, contractbreuk pleegt jegens Van Gelder 
Events en Catering. 
  

Overwegende dat 
 

• er sinds 1 januari 2018 sprake is van een 10-jarige bruikleenovereenkomst 
tussen de Gemeente Groningen en van Gelder Events en Catering over het 
gebruik en de exploitatie van de opstallen met terras gelegen aan de 
Drafbaan, Concourslaan 10 te Groningen. Deze is tot stand gekomen nadat 
van Gelder, op verzoek van de gemeente Groningen, afstand heeft gedaan 
van zijn exclusieve horecarechten m.b.t. het middenterrein van de drafbaan in 
Groningen; 
 

• het gemeentebestuur voornemens is om de Drafbaan en het gebruik van de 
Drafbaan te wijzigen in een toekomstig evenemententerrein;  
 

• het gemeentebestuur met ingang van 2019 heeft besloten om niet meer te 
investeren c.q. onderhoud te gaan plegen in- en aan de gebouwen en zelfs 
overweegt om de opstallen op termijn te gaan slopen conform het 
raadsvoorstel “Toekomst Evenemententerrein Drafbaan” en de daarbij 
gevoegde businesscase “Evenemententerrein Drafbaan” van 1 juli 2020; 
 

• deze voornemens van het gemeentebestuur geen recht doen aan de 
contractuele afspraken die er sinds 1 januari 2018 liggen tussen de gemeente 
Groningen en Van Gelder Events en Catering; 
 

• burgers / ondernemers altijd uit moeten kunnen gaan van een betrouwbare 
overheid. 
 



 
Roept het college op 
 

• om de bruikleenovereenkomst van 4 juli 207 tussen de gemeente Groningen 
en Van Gelder Events en Catering te respecteren en na te komen;  
 

• haar voornemens om het raadsvoorstel “Toekomst Evenemententerrein 
Drafbaan” en de bijbehorende businesscase “Evenemententerrein Drafbaan” 
te heroverwegen dan wel uit te stellen tot 1 januari 2028 opdat hiermee de 
afspraken tussen de gemeente Groningen en Van Gelder Events en Catering 
kunnen worden nageleefd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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