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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

I.
II.

III.
IV.

een krediet beschikbaar te stellen van € 330.000,-- voor realisatie eerste fase Kardings Ontzet;
de kosten te dekken uit de door de Provincie Groningen reeds beschikbaar gestelde subsidie van
€ 250.000,-- voortkomend uit de regeling ‘Natuur Verbinden’ voor de Faunapassage N360;
de resterende kosten van € 80.000,-- te dekken voor een bedrag van € 50.000 uit Compensatiepakket
Groen en Duurzaam Eelde en € 30.000,-- uit Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond;
de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

Met dit voorstel vragen wij u het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de eerste fase van
Kardings Ontzet, een ecologische verbinding tussen Meerstad en natuurgebied Kardinge.

B&W-besluit d.d.: 25-08-2020
Afgehandeld en naar archief
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Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit
Aanleiding en doel

In 2016 is een initiatiefvoorstel door Natuur en Milieu Federatie Groningen namens de projectgroep Kardings Ontzet
waarin 2 burgerinitiatiefnemers bij de gemeente ingediend om een ecologische verbinding tussen natuurgebied Kardinge
en Meerstad en Koningslaagte te realiseren. De gehele verbinding is gesplitst in 2 delen: Kardinge-Meerstad en
Kardinge Koningslaagte. Dit raadsvoorstel gaat uitsluitend over de eerste fase van het eerste deel Kardinge-Meerstad.

Het initiatief is positief ontvangen door provincie en waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.
Met de realisatie van deze ecologische verbinding wordt het tot nog toe geïsoleerde natuurgebied Kardinge van 300 ha,
dat in beheer is bij Natuurmonumenten, via Meerstad verbonden met Roegwold in de gemeente Midden Groningen en
Zuidlaardermeer via Hunzeloop.
De verbinding beoogt voor beschermde en zeldzame dieren als otter, das, waterspitsmuis, heikikker, groene glazenmaker
en de algemenere soorten als ree, bunzing, wezel, dwergmuis, noordse witsnuitlibel en oranje zandoogje uitwisseling en
migratie mogelijk te maken.
Gestelde randvoorwaarden:
Ecologisch beheer wordt door betrokken eigenaren volgens afgestemd beheerplan na realisatie uitgevoerd.
Kader

•
•
•
•

Groene Pepers 2009
SES kaart 2014 : gewenste Ecol. verbinding en op te lossen knelpunten (barrières Borgsloot, Eemskanaal,
Damsterdiep en N360)
Waterstructuurplan Noorddijk
Doelsoortenbeleid Oost (concept)
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Argumenten en afwegingen

Het Natuurgebied Kardinge dat binnen de Stedelijk Ecologische Structuur behoort tot een zogenaamd kerngebied heeft
zich in afgelopen jaren in velerlei opzichten ontwikkeld. Door aankoop en ruil van gronden door Natuurmonumenten is
het gebied bovendien fors groter geworden tot ruim 300 ha. Daarnaast zijn de natuurwaarden beduidend toegenomen.
Zeer bijzondere en zeldzame soorten hebben zich gevestigd waaronder: roerdomp, waterral, ijsvogel, kerkuil,
poelkikker, groene glazenmaker, bunzing, moeraswespenorchis, paarse morgenster.
Het gebied ligt tot nog toe in geklemd tussen barrières als Eemskanaal, Damsterdiep en N 360 enerzijds en de
Eemshavenweg anderzijds. Het ecologisch beleid van provincie en gemeente richt zich op het ‘ontsnipperen’ cq.
verbinden van ecologisch waardevolle gebieden.
Diverse partijen hebben reeds in het belang van dit plan maatregelen uitgevoerd. Waterschap Noorderzijlvest heeft op
eigen kosten een fauna-uittreedplaats aan het Eemskanaal uitgevoerd en de provincie Groningen heeft datzelfde aan het
Damsterdiep gedaan.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het te realiseren ‘Kardings Onzet’ is op initiatief van 2 inwoners uit Beijum in 2016 ontstaan. Zij hebben vanuit een
collectief van 6 natuur en landschapsorganisaties een projectgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van
provincie Groningen, gemeente Groningen, Natuurmonumenten en de twee waterschappen. Hierna heeft de gemeente
Groningen de projectorganisatie op zich genomen, het projectplan opgesteld, een ontwerp en kostenraming gemaakt en
subsidie bij de provincie aangevraagd die onlangs is toegezegd.
Vanuit omliggende woonwijken Beijum, Lewenborg, Hunze, Drielanden en het dorp Garmerwolde wordt er recreatief
veel gebruik gemaakt van dit gebied. Daarnaast is er een grote betrokkenheid van bewoners ontstaan bij onder andere
een plukbos, excursies en diverse onderhoudsmaatregelen. Het totaal aantal bezoekers van het gebied Kardinge betreft
per jaar ruim 1 miljoen.
Financiële consequenties

Totale Kosten van de 1e fase is geraamd op € 390.000,-. Hiervan is reeds € 20.000,- door de provincie Groningen
waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest besteedt aan uitvoering van enkele maatregelen. Tevens heeft de
Provincie Groningen nog € 40.000,- gereserveerd voor de realisatie
De verdeling van de kosten is als volgt:
• € 250.000 provinciale Subsidie Regeling natuur Verbinden voor Ontsnippering N360
• € 20.000 reeds gerealiseerd door provincie en waterschappen
• € 40.000 door provincie gereserveerd voor de uitvoering.
• € 80.000 door de gemeente Groningen
Dekking gemeentelijke bijdrage:
• € 50.000 vanuit het Compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde (door gemeenteraad vastgesteld op 13
december 2017, kenmerk 6659977);
• € 30.000 vanuit het uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond (door gemeenteraad vastgesteld op 24
februari 2016, kenmerk 5478558).
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Overige consequenties

Voor zover de verbinding betrekking heeft op gemeentelijke gronden worden bijkomende beheerkosten in groenbeheer
opgenomen.
Vervolg

De omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over het raadsbesluit. Het definitieve ontwerp wordt
uitgewerkt en de aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Als de vergunning onherroepelijk is start de
aannemer met de werkzaamheden.
Onderzoek naar de uitvoering van de 2e fase is opgestart. Het betreft de verbinding tussen Kardinge en de
Koningslaagte. We onderzoeken de ligging van het tracé van de verbinding en de mogelijke aandachts- en knelpunten.
Het gaat dan om eigendom van gronden maar ook de barrieres, zoals kruisingen van watergangen en (provinciale)
wegen. In het onderzoek hebben we overleg grondeigenaren, gemeente Hogeland, provincie Groningen en waterschap
Noorderzijlvest.
Lange Termijn Agenda

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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