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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

I.
II.
III.
IV.

de kredietaanvraag voor het Caspomor Park vast te stellen;
voor de realisatie van het park een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,-- en dit te dekken uit de
beleidsmiddelen: ‘Regiodeal, actielijn Prettig en veilig samenleven, jaarschijf 2021 en UVP Vitamine G;
de beleidsmiddelen ad € 300.000,-- toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten;
de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In juli 2020 is samen met het Rijk de Regiodeal Groningen Noord bekrachtigd. Één van de potentiele projecten is het
Caspomor Park, een park tussen de drie noordelijke flats net ten noorden van winkelcentrum Paddepoel. Het innitiatief
voor het park komt vanuit het Masterplan winkelcentrum Paddepoel én van inniatiefnemers/bewoners uit de drie flats
(Castor, Pollux en Morgenster). Het project wordt zowel intern als extern goed ontvangen ontvangen, wordt gesteund
door co-creatie Paddepoel en past binnen het coalitieakkoord “Gezond Groen Gelukkig Groningen. Het project is
december 2020 opgenomen in het UVP Vitamine G (programma Leefkwaliteit). Onlangs zijn de verouderde
wegprofielen op deze locatie door Stadsbeheer verwijderd. De realisatie van het park zelf is gepland in Q2 2021. Bij
positieve besluitvorming zal het het eerste gerealiseerde Regiodeal project van de gemeente worden. De totale
investering is geraamd op 300.000 euro. Deze kosten worden gedekt uit de Regiodeal en het UVP Vitamine G.
Daarnaast heeft Stadsbeheer sloopwerkzaamheden uitgevoerd als onderdeel van het standaard beheer van het areaal.
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Er zijn vanuit de wijk Paddepoel drie behoeften die samen komen in het CasPoMor Park. Er is een bewonersinitiatief in
de flats voor een betere (en groenere) leefomgeving tussen de flats. Vanuit het Masterplan Winkelcentrum Paddepoel is
er de behoefte voor meer verbinding met de wijk, o.a. vanuit noordelijke richting (CasPoMor flats). En vanuit de
wijkvertegenwoordiging is er de behoefte voor verbetering van de leefkwaliteit (vergroening, klimaatadaptatie e.d.) in
heel Paddepoel waarbinnen het CasPoMor Park past.
Er zijn binnen het project verschillende doelen voor verschillende (overlappende) doelgroepen:
-

Bewoners CasPoMor flats: Hogere waardering voor directe leefomgeving.
Bewoners Paddepoel: Hogere waardering voor extra park/groen in de wijk.
Bezoekers winkelcentrum: Vermindering barrièrewerking Eikenlaan (Healthy Ageing).

Kader

Groningen Noord scoort huidig laag op algemene leefbaarheid en veiligheid. Bewoners leven gemiddeld 7 jaar korter en
19 jaar langer in ongezondheid. De ambitie is om de brede welvaart en algemene leefbaarheid in Groningen Noord in
2030 dichterbij het stedelijke gemiddelde te brengen. Mede hiervoor is de Regiodeal Groningen Noord met het Rijk
afgesloten. Het Caspomor Park is één van de projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Regiodeal.
Argumenten en afwegingen

Door de initiatiefnemers vanuit cocreatie Paddepoel en de innitiatiefnemers uit de flats heeft een brede consultatie onder
bewoners plaatsgevonden. Men kon aangeven welke ‘sfeer’ men in het park voor ogen had (verbinden, verblijven of
vergroenen) en aan welke specifieke invullingen men vervolgens dacht. Deze zijn door cocreatie Paddepoel gebundeld
in een rapportage. Deze input van bewoners vormt de basis voor het ontwerpproces .

Afbeelding 1:

Conceptontwerpen Caspomor Park

Het Caspomor Park geniet veel draagvlak. De wijk, bewoners en het winkelcentrum zijn enthousiast. Het sluit naadloos
aan op het coalitieakkoord “Gezond Groen Gelukkig Groningen” en diverse onderliggende programma’s binnen de
gemeente. Het is om die reden dat het programma in het UVP Vitamine G is opgenomen en als project in de Regiodeal
is voorgesteld. Bij het ontwerp van het park is aan bewoners gevraagd of zij een voorkeur hebben voor meer
‘verbinding’, ‘vergroening’ of ‘verblijfskwaliteit’ in het park. Er was een duidelijke voorkeur voor vergroening en in
mindere mate verblijven. Om die reden wordt voorgesteld om vooral op deze elementen verder te gaan ontwerpen.
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Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het proces voor invulling en realisatie van het Caspomor Park is gestart op initiatief van bewoners van Paddepoel. Er is
vanuit de wijk en vanuit het naastgelegen winkelcentrum groot draagvlak voor het park. Ook is er een hoge participatie
onder bewoners uit de drie flats. Alle input van bewoners is gebundeld in een rapportage. Deze dient als uitgangspunt
voor de ideevorming van het park. Vanwege de huidige (strengere) corona maatregelen wordt bij de verdere uitwerking
vooral de initiatiefgroep van de bewoners en specifiek geïnteresseerden betrokken.
Financiële consequenties

De totale kosten voor de realisatie van het Caspomor Park, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, bedragen
400.000 euro. Ter dekking van het krediet is vanuit de Regiodeal wordt € 250.000 bijgedragen en €50.000 van UVP
Vitamine G. De overige werkzaamheden à € 100.000 zijn reeds gedekt uit de reguliere BORgelden van Stadsbeheer.
Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging:
Begrotingswijziging Investeringen 2021
Kredietaanvraag CasPoMor Park
Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

SO Beleid en Ontwerp
Kredietaanvraag CasPoMor Park
Raad
I
2021-2022
Investering

Financiële begrotingswijziging
Programma

Deelprogramma
08.4 Kwaliteit woningvoorraad

08. Wonen

Directie
SO Beleid en Ontwerp

I/S
I

Bedragen x 1.000 euro
Saldo te
Lasten
Baten
activeren
300
300

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

300

0

300

Begrotingswijziging 2021
Kredietaanvraag CasPoMor Park
Betrokken directie(s)
Naam voorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

SO Beleid en Ontwerp
Kredietaanvraag CasPoMor Park
Raad
I
Exploitatie

Financiële begrotingswijziging
Deelprogramma
08.4 Kwaliteit woningvoorraad
08.4 Kwaliteit woningvoorraad
09.3 Leefkwaliteit

Programma
08. Wonen
08. Wonen
09. Kwaliteit van de leefomgeving

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Directie
SO Beleid en Ontwerp
SO Beleid en Ontwerp
SO Beleid en Ontwerp

I/S
I
I
I

Bedragen x 1.000 euro
Saldo voor
Saldo na
Lasten
Baten
res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut.
0
300
-300
-250
250
250
-50
50
50
-300

0

300

300

0

0

Overige consequenties

nvt
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Vervolg

Bij positieve besluitvorming zal het park in Q2 gerealiseerd kunnen worden. daar aan voorafgaand blijven wij in
gepaste vorm (vanwege op dat moment geldende corona beperkingen) in contact met bewoners en betrokkenen. .
Daarnaast vormt dit eerste Regiodeal project inspiratie voor de overige Regiodeal projecten.
Lange Termijn Agenda

nvt
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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