
      
 

7 oktober 2020. 

Nr. 6a 

Vaststelling visie Martini Trade Park 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

26 augustus 2020 (griffie zaaknummer 385752-2020) 

 

Met inachtneming van het aangenomen amendement van de fracties VVD, PvdA en  

Student& Stad 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I.   de visie Martini Trade Park ‘Werken in het Stadspark’vast te stellen, met dien verstande 

dat de tekst op pagina 3 onder het kopje ‘Visie als kader voor toekomstige projecten’  wordt 

aangepast in: 

“Visie als kader voor toekomstige projecten 

Tenslotte vormt de visie ook een kader voor (toekomstige) planvorming die op dit moment 

nog niet concreet is voorzien. Toekomstige initiatieven voor bijvoorbeeld de ‘Century-locatie’ 

(hoek Leonard Springerlaan – Paterswoldseweg) en ook MartiniPlaza kunnen we toetsen aan 

de uitgangspunten van de visie. Daarnaast kunnen er ook op binnen de kantoorclusters 

initiatieven ontstaan die beoordeeld/getoetst zullen worden aan de uitgangspunten van deze 

visie. Daarbij valt te denken aan het toevoegen van horecafuncties op de begane grond van 

kantoorpanden, aan het realiseren van horeca op het parkeerdek, en aan het toevoegen van 

nieuwe en andere functies zoals horeca en maatschappelijk functies op andere locaties. 

Concreet zullen wij medewerking verlenen aan dergelijke plannen wanneer ze voldoen aan de 

uitgangspunten van deze visie en/of de doelen van deze visie versterken, eventueel ook 

wanneer plannen niet concreet in deze visie zijn voorzien. Bij het beoordelen van deze 

plannen is er oog voor een goede functiemix in het gebied. Zo worden binnen deze kaders 

ook mogelijkheden verkend voor de huisvesting van een hoogwaardige hotelvoorziening 

binnen het gebied. Een hoogwaardig hotel versterkt de werk-, evenementen- en 

verblijfsfunctie van het gebied en past in ons huidige hotelbeleid. Uitdrukkelijke voorwaarde 

daarbij is wel dat ook de overige doelen uit de visie voor Martini Trade Park overeind blijven 

/ worden versterkt en dat de ruimtelijke uitgangspunten, vooral met betrekking tot de groene 

verbindingen tussen MartiniPlaza en Stadspark, en tussen Stadspark en Station / Centrum 

gegarandeerd blijven.” 

II.   het uitvoeringsplan Martini Trade Park mei 2020 vast te stellen; 

III.  een krediet van totaal € 1.500.000 vanuit het meerjarenprogramma beschikbaar te 

stellen ten behoeve van de realisatie van de in visie benoemde doelen conform 

uitvoeringsplan. 

IV.  de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 2020. 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


