
                     
Motie 

 
“Er zit ook muziek in de Groninger Drafsport” 

 
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 voornemen om te stoppen met de draverijen 
en de meer dan 100 jaar bestaande authentieke Drafbaan in het Stadspark 
het Gronings Cultureel Erfgoed (met name het zogenaamde karakteristieke 
“Groningse Peerdenspul”) en de uitgangspunten van het Stadspark (een 
geschenk van Jan Evert Scholtens aan de inwoners van Groningen waar zij 
kunnen genieten van de natuur, de rust, de stilte en de ruimte) geweld aan 
doet; 
 

• het gemeentebestuur van Groningen daarmee voorbij gaat aan de redelijke en 
billijke wens van veel echte Groningers in de gemeente Groningen. 

 
Overwegende dat 
 

• het gemeentebestuur af wil van de draverijen op de meer dan 100 jaar 
bestaande Drafbaan vanwege een vermeende onveilige drafbaan; 
 

• de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) de drafbaan in Groningen 
in april van dit jaar nog veilig heeft verklaard;  

 

• het gemeentebestuur voornemens is om de Drafbaan en het gebruik van de 
Drafbaan te beëindigen en om te turnen tot een evenemententerrein voor 
megaconcerten en mega-evenementen; 

   

• bij de argumenten van het gemeentebestuur om de draverijen op de 
Groninger Drafbaan te beëindigen conform het raadsvoorstel “Toekomst 
Evenemententerrein Drafbaan” en de daarbij gevoegde businesscase 
“Evenemententerrein Drafbaan” van 1 juli 2020 het argument wordt gemist dat 
de Groninger Drafbaan en de draverijen kunnen worden gerekend tot het 
Gronings Cultureel Erfgoed; 



• het redelijk en billijk is dat de draverijen worden opgenomen in de toekomstige 
evenementenagenda van het toekomstige evenemententerrein op “De 
Groninger Drafbaan”; 
 

• daarmee een goede balans wordt gebracht in het aantal mega-evenementen 
en draverijen waarbij rekening zal worden gehouden met de impact voor 
omwonenden en de ecologische waarden van natuur, rust en ruimte van het 
Groninger Stadspark. 
 

Roept het college op 
 

• haar voornemens dan wel haar besluit om te stoppen met de draverijen op de 
authentieke Drafbaan in Groningen te heroverwegen; 
 

• met alle betrokkenen te onderzoeken of de draverijen kunnen worden 
opgenomen in de toekomstige jaarlijkse evenementenagenda op de Drafbaan 
in het Groninger Stadspark. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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