
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren    

Steller/telnr.  M. Boelema/A. Hendriks Bijlagen 0 

Registratienummer  554689-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  K. De Wrede   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een aanvullend uitvoeringskrediet van  € 65.000, -- voor het skatepark beweegterrein Mikkelhorst in Haren 

vast te stellen. Het totale beschikbare krediet voor de Mikkelhorst komt daarmee op € 215.000, --; 

II. het totale krediet van € 215.000, --  te dekken uit; 

a) een bijdrage van € 30.000,-- uit het Gebiedsbudget Haren, jaarschijf 2022 en deze te storten in de 

beklemde reserve; 

b) een bijdrage van € 15.000,-- uit het Gebiedsbudget Haren, jaarschijf 2023 en deze te storten in de 

beklemde reserve; 

c) voor de resterende € 20.000, --  een bijdrage uit het budget Bewegende Stad bij de directie DMO, 

jaarschijf 2022 en deze te storten in de beklemde reserve; 

d) voor  € 150.000,--  een beroep te doen op het Vervangingsbudget van de directie Stadsbeheer; 

III. de aan het aanvullend uitvoeringskrediet verbonden kapitaallasten te dekken uit bovengenoemde stortingen in 

de beklemde reserve; 

IV. de gemeentebegroting 2022 en 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 
 

  

    

 

 Samenvatting     

In 2019 is de skatebaan bij de Mikkelhorst in Haren vanwege veiligheidsredenen ontmanteld; hiervoor is 

vervangingsbudget beschikbaar gesteld bij de directie Stadsbeheer. Het Gebiedsteam Haren heeft in 2020 een digitaal 

participatietraject De Groene Parel doorlopen. Op het thema Spelen en Bewegen en Ontmoeten zijn veel ideeën 

ingebracht. Een aantal van deze ideeën heeft de eindronde gehaald en zijn gebundeld met ideeën rondom de vervanging 

van het skatepark. In 2021 hebben we gesprekken gevoerd met belanghebbenden, omwonenden en zorgboerderij De 

Mikkelhorst om de ideeën en wensen (on)mogelijkheden in beeld te brengen. Met behulp van een landschapsarchitect 

is een landschapsontwerp gemaakt dat past binnen de gemeentelijke kaders. Op basis hiervan zijn 2 leveranciers 

benaderd en hebben zij een gezamenlijk ontwerp gemaakt. We zijn voornemens de verharding van de ontmantelde 

skatebaan opnieuw te gebruiken. De geschatte kosten van het gehele beweegterrein zijn € 220.000,-. Wij vragen de 

Raad dit bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. 

 

B&W-besluit d.d.: 3 november 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

n.v.t. 
 
Aanleiding en doel    

Vele jaren was er een skatebaan bij de Mikkelhorst in Haren. De baan werd veel gebruikt en is uiteindelijk verwijderd 

omdat deze niet meer voldeed aan veiligheidseisen. Het gebiedsteam Haren heeft met “De Groene Parel” ideeën van 

bewoners verzameld voor het gebied en besloten welke ideeën gerealiseerd gaan worden. Een nieuwe skatebaan was al 

een duidelijke wens vanuit bewoners, ook was vervangingsgeld reeds beschikbaar. Vanuit “De Groene Parel” is opnieuw 

de wens geuit om de skatevoorziening op dezelfde plek te realiseren, maar daarbij ook te kijken naar aanvullende 

mogelijkheden en functies voor het terrein. Verschillende ideeën geopperd in “De Groene Parel” kunnen daarmee 

gecombineerd worden met de aanleg van de nieuwe skatebaan. Deze wens sluit aan op het perspectief van de gemeente 

Groningen om centrale speelplekken in de toekomst in te richten met meerdere functies. 

 

Het terrein is gelegen op een locatie waar veel cultuurhistorische en natuurwaardes samenkomen.  

In samenwerking met directie Stadsontwikkeling is daarom een landschapsontwerp gemaakt waarbij rekening is 

gehouden met het unieke karakter van het terrein en de directe omgeving (zie onderstaande afbeelding). Hiermee past 

het binnen de gemeentelijke visie zoals vastgelegd in Groenplan “Vitamine G” en biedt het perspectief voor eventuele 

toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is nauw overleg geweest met Zorgboerderij De Mikkelhorst: ook zij werken aan 

een herinrichting van hun voorterrein. In gezamenlijkheid zetten we in op een beweegterrein waarbij voor alle 

leeftijdsgroepen een aanbod is voor spelen, bewegen en ontmoeten.  

 

 
 



3 
 

Voor wat betreft de uitvoering richten wij ons op het voorjaar 2023, waarbij we rekening moeten houden met vertraging 

in de levering van materiaal en beperkte beschikbaarheid van personeel bij de leveranciers.   

 
Kader     

- Participatietraject “De Groene Parel”  

- Groenplan “Vitamine G” 

- Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2021-2025 

- Vervangingsinvesteringen  Stadsbeheer 
 

Argumenten en afwegingen     

Met de realisatie van dit beweegterrein spelen we in op de wensen van jongeren om hun sport op een prettige manier te 

kunnen uitoefenen. Daarbij leggen we de koppeling met de wens om met de aanleg van een aantal grote speeltoestellen 

het natuurlijk spelen aantrekkelijk te maken in het gebied. Met de vervanging van deze skatevoorziening en aanpassing 

naar huidige ontwikkeling bij een sport die groeiend is, sluiten we aan bij de ideeën rondom de aanleg van het skatepark 

in het Stadspark.  

 

In onze sportvisie, sporten en spelen in de buurt, stellen we dat we de gemeente zo in willen richten dat iedere inwoner 

lage drempels ervaart om te sporten, spelen en bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. We willen mee in 

de huidige trends en ontwikkelingen en onze faciliteiten hierop inrichten.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Uit De Groene Parel zijn alle ideeën rondom bewegen, spelen en ontmoeten geïnventariseerd die voor het gebied Haren 

zijn ingediend. Dit waren 27 van de in het totaal 89 ideeën. Met de initiatiefnemers is een participatieavond 

georganiseerd en is gekeken naar het bundelen van ideeën welke gerealiseerd zouden kunnen worden op het terrein bij 

De Mikkelhorst. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in een eerste ontwerp van het terrein. Die is vervolgens voorgelegd 

aan aanwonenden en gebruikers en belanghebbenden. De feedback die hierop gegeven is, hebben we verwerkt in de 

opdracht aan de leveranciers.  

 

Omdat we ons niet beperken tot enkel de vervanging van de skatevoorziening, maar een uitbreiding doen in de 

herinrichting van het terrein dienen we een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. In dit geval betreft het een 

vergunningaanvraag die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het afwijken van het bestemmingsplan is 

de zogenaamde uitgebreide procedure van toepassing. Dit betekent dat het ontwerpbesluit voor een periode van 6 weken 

ter inzage moet worden gelegd en een ieder hiertegen een zienswijze kan indienen. Zodra het ontwerp definitief is 

leggen wij het voor een ieder ter inzage. Daarnaast zullen de belanghebbenden en aanwonenden die eerder betrokken 

waren persoonlijk geïnformeerd worden.  

 

 

 
Financiële consequenties     

 

Binnen de gemeente Groningen zijn vanuit verschillende programma’s middelen beschikbaar gesteld ter dekking van het 

uitvoeringskrediet van  €215.000, -- voor het skatepark beweegterrein Mikkelhorst in Haren. In 2020 is er binnen de 

directie Stadsbeheer een overkoepeld uitvoeringskrediet vastgesteld voor vervangingen in de openbare ruimte waaronder 

€ 150.000,-- voor de Mikkelhorst in Haren. 

 

Daarnaast is er voor € 45.000,-- een bijdrage uit het Gebiedsbudget Haren en voor de resterende € 20.000, -- een 

bijdrage uit het budget Bewegende Stad van de directie DMO. De aan het uitvoeringskrediet verbonden kapitaallasten 

zullen gedekt worden door het storten van onderstaande bijdragen in de beklemde reserve. 

 

 

2022 

€ 30.000, --  ( Gebiedsbudget 2022: projectleiderskosten en ontwerpkosten) 

€ 20.000, --  (DMO: Bewegende Stad: realisatiekosten)  

 

2023 

€ 15.000, --  (Gebiedsbudget 2023: projectleiderskosten) 
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Met dit voorstel verwerken we het uitvoeringskrediet in de begroting. Dit levert de volgende begrotingswijzigingen op. 

 

 
 

 
 

 
 
Overige consequenties     

Ecologie: in nabijheid van het terrein staat een ooievaarsnest waarin actief genesteld wordt (laatst voorjaar 2022) 

Hetgeen betekent dat we in een straal van 75 meter rondom het nest niet mogen bouwen. Dit is meegenomen in het 

huidige ontwerp. Ook leven vleermuizen in het gebied; dit heeft als gevolg dat er rekening gehouden wordt met de 

verlichting rondom het beweegterrein.  

 

Verkeer: door een boost te geven aan dit park zou een gevolg kunnen zijn een toename van het aantal 

verkeersbewegingen en parkeeractiviteit. We volgen vanuit gemeentelijk beleid en zetten in op het stimuleren van het 

gebruik van de fiets om het terrein te bereiken.   
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Vervolg     

Zodra het ontwerp definitief is dienen wij een aanvraag omgevingsvergunning in. Het projectteam gaat ondertussen 

verder met de verdere voorbereiding. Hierbij richten we ons op realisatie van het plan in Q2-Q3 2023.  

 
Lange Termijn Agenda     

n.v.t. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


