
Voorbereidingsmemo

 Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
2e fase verkenning nieuw muziekcentrum

2e fase verkenning nieuw muziekcentrum

Bijlage 1 Onderzoek nieuw muziekcentrum

Bijlage 2 Ruimtelijke beoordeling twee locaties muziekcentrum

Bijlage 3 Onderzoek mobiliteit nieuw Muziekcentrum

Bijlage 4 Onderzoek exploitatie parkeren nieuw Muziekcentrum

Bijlage 5 Capaciteitsanalyse kruispunten

Bijlage 6 Businesscase muziekcentrum

Bijlage 6a Businesscase onderbouwing

Bijlage 6b Businesscase planning

Bijlage 7 MKBA

Bijlage 8 Haalbaarheidsstudie Fondsenwerving

Bijlage 9 Financiering muziekcentrum

Korte samenvatting:
In de tweede fase van de verkenning naar een nieuw muziekcentrum als opvolger van de 

Oosterpoort zijn de mogelijkheden verder uitgewerkt. Voor twee locaties zijn ruimtelijke 

beoordelingen, businesscases en MBKA’s opgesteld (zie bijlagen). Conclusie is dat beide locaties 

geschikt zijn als vestigingsplaats, maar dat de voorkeur uitgaat naar het stationsgebied. Dit omdat dit 

gebied de meeste kansen biedt. Naast de optimale bereikbaarheid is een nieuw muziekcentrum hier 

aanjager voor levendigheid en gebiedsontwikkeling. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/2e-fase-verkenning-nieuw-muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-9-Financiering-muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-8-Haalbaarheidsstudie-Fondsenwerving.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-7-MKBA.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-6b-Businesscase-planning.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-6a-Businesscase-onderbouwing.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-6-Businesscase-muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-5-Capaciteitsanalyse-kruispunten.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-4-Onderzoek-exploitatie-parkeren-nieuw-Muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Onderzoek-mobiliteit-nieuw-Muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Ruimtelijke-beoordeling-twee-locaties-muziekcentrum.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Onderzoek-nieuw-muziekcentrum.pdf


Het college vraagt u in te stemmen met dit raadsvoorstel, daarmee is de verkenning naar een nieuw 

muziekcentrum afgerond. 

Volgende stap is het uitwerken van de voorkeurslocatie en het opstellen van een kadernota met een 

definitief programma van eisen en een financieringsplan.

Vermeld op LTA?
X Ja 

O item nr: 2017-308

Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X Discussie

De raad wordt gevraagd om voorkeur uit te spreken voor het stationsgebied, dit is een politieke 

keuze.

Voorstel vanuit de organisatie is om de vragen die de SP gesteld heeft te behandelen in de 

meningsvormende sessie.

Voorgeschiedenis
Onderzoek naar toekomst De Oosterpoort en de Stadsschouwburg

Raadsvoorstel Verkenning nieuw muziekcentrum + bijlagen 

Kredietverstrekking tbv OPSB en plan van aanpak Oosterpoort 3

Vervolg verkenning nieuw muziekcentrum Groningen

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Vervolg-verkenning-nieuw-muziekcentrum-Groningen-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Kredietverstrekking-t-b-v-OPSB-en-plan-van-aanpak-Oosterpoort-3.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstel-Verkenning-nieuw-muziekcentrum-bijlage-1-en-2-cie-O-W-12-sept-2018.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Onderzoek-naar-toekomst-De-Oosterpoort-en-de-Stadsschouwburg.pdf
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