
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw E. Bernabela van de 

Partij van het Noorden gestelde vragen ex art. 36 RvO over de ontwikkeling en het 

onderhoud van de Biotoop te Haren. De brief van de vragensteller treft u als bijlage 

aan. 

 

De vragen zijn gesteld in het kader van het voorgenomen besluit van het college (d.d. 

1 maart 2022, kenmerk 73740-2022) over de verwerving van het Hortus- en 

Biotoopterrein te Haren per 1 januari 2023. Hiertoe hebben de gemeente en de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een hoofdlijnenakkoord gesloten.  

 

1. Is het college zich ervan bewust dat het betreffende terrein slecht onderhouden 

wordt? 

 

Het terrein dat de gemeente van plan is over te nemen van de RUG, is op te delen in 

twee gebieden: het terrein van de huidige Hortus en ‘de Biotoop’ (het voormalig 

Biologisch Centrum van de RUG). Wij zijn op de hoogte van de huidige 

onderhoudsstaat van het terrein. De gemeente ontwikkelt als aanstaande eigenaar een 

toekomstvisie voor het gehele gebied, waar het onderhoud van het terrein deel van 

uitmaakt. Deze toekomstvisie werken wij de komende periode nader uit en deze zal 

daaropvolgend in 2023 ook aan de raad gepresenteerd worden.  

 

2. Is het college het met ons eens dat het huidige onderhoud en toezicht van het 

terrein onacceptabel is, ongeacht de intentie van de gemeente om de grond aan 

te schaffen? 
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Volgvel 1 

 

Wij zijn op de hoogte van de staat van het onderhoud van het terrein. In deze fase is 

het echter niet aan het college om uitspraken te doen over de onderhoudsstaat en het 

toezicht, omdat de gemeente nog geen eigenaar van het terrein is. Zodra de gemeente 

het eigenaarschap heeft overgenomen, zullen wij bepalen op welke wijze wij regie 

willen voeren op het onderhoud en toezicht van het terrein. 

 

3. Heeft het college het onderhoud en toezicht van het terrein al besproken tijdens 

de onderhandelingen met de RUG? Zo ja, welke stappen zullen er genomen 

worden om een degelijk terrein aan de gemeente Groningen op te leveren per 1 

januari 2023? 

 

De wijze van overname en daarmee de staat van onderhoud en toezicht is onderwerp 

van gesprek geweest in de onderhandelingen. Er is met de RUG afgesproken dat het 

terrein inclusief opstallen aangekocht en opgeleverd wordt in de staat zoals het zich 

bevindt per 1 januari 2023. Zoals hiervoor aangegeven, zal de gemeente Groningen 

zodra zij het eigenaarschap heeft overgenomen bepalen op welke wijze zij regie wil 

voeren op het onderhoud en toezicht van het terrein.  

 

4. Is het college zich ervan bewust dat er asbestplaten te vinden zijn op dit terrein 

en niet alleen binnen het Biotoopgebouw? Is het college van plan om deze 

asbestplaten te laten verwijderen? 

 

De gemeente heeft recent een asbestonderzoek laten uitvoeren voor het Biotoop-pand. 

Daarnaast is een bodemonderzoek voor het gehele terrein uitgevoerd, waarin ook de 

mogelijke aanwezigheid van asbest op het terrein is onderzocht. De uitkomsten van de 

onderzoeken worden momenteel verwerkt in een rapportage. Op basis hiervan zal de 

gemeente een aanpak opstellen voor de omgang met asbest op het terrein.  

 

5. Is het college van plan om de voormalige dierenkooien te laten verwijderen?  

 

Zie vraag 4, we zullen een aanpak opstellen voor de omgang met het asbest op het 

terrein. De omgang met de aanwezige dierenverblijven zal hier onderdeel van 

uitmaken. 

 

6. Het noordelijke gedeelte van het terrein is een mooi openbaar gebied 

geworden waar Harenaren vaak te vinden zijn. Deelt het college met ons de 

mening dat dit gebied openbaar moet blijven? 

 

Het college is voornemens om het huidige gebruik van gebied voorlopig voort te 

zetten, zoals ook verwoord in de brief aan uw raad d.d. 2 maart 2022 (73740-2022) 

inzake het hooflijnenakkoord met de RUG over de aankoop van het Hortus/Biotoop-

terrein.  

 

7. Is het college zich ervan bewust dat de bomen op het terrein vaak veel te hoog 

zijn en voor risico’s kunnen zorgen? Zo ja, heeft de gemeente Groningen de 

intentie om na 1 januari 2023 nieuwe bomen te laten plaatsen? 

 



Volgvel 2 

 

De gemeente Groningen zal als nieuwe eigenaar toezien op gepast onderhoud van de 

bestaande bomenpartijen op het terrein, conform het gemeentelijk bomenbeleid. In 

deze fase zijn nog geen uitspraken te doen of dit zal betekenen dat er eventueel bomen 

verwijderd en opnieuw aangeplant moeten worden. Mocht dit te zijner tijd nodig 

blijken, dan zal de gemeente daarin voorzien.  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


