
Voorbereidingsmemo

Conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 30 september 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):

Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet (24 september 2020)

Vaststellen-krediet-uitvoering-eerste-fase-Kardings-Ontzet 

Korte samenvatting:

De aanduiding ‘Kardings Ontzet’ staat voor een ecologische verbinding tussen Meerstad en 

natuurgebied Kardinge. Eén en ander gaat terug op een initiatief van twee burgers dat namens hen 

door de Natuur- en Milieufederatie Groningen bij de gemeente is ingediend (2016). Door deze 

ecologische verbinding wordt het nu nog geïsoleerde natuurgebied Kardinge via Meerstad 

verbonden met Roegwold en Zuidlaardermeer, waardoor voor beschermde en zeldzame, maar ook 

meer algemene soorten uitwisseling en migratie mogelijk wordt gemaakt. Dit initiatief is positief 

ontvangen door provincie en waterschappen. Het past ook in het ecologisch beleid van o.a. de 

gemeente dat gericht is op het ontsnipperen en verbinden van ecologisch waardevolle gebieden. 

Diverse partijen (waterschap, provincie) hebben reeds in het belang van het plan maatregelen 

uitgevoerd. Het voorliggende raadsvoorstel vraagt nu krediet voor de eerste fase, t.w. 330 duizend 

euro, voor het grootste deel te dekken uit door de provincie beschikbaar gestelde subsidie (regeling 

‘Natuur verbinden’ voor de Faunapassage N360), en voor de rest uit het compensatiepakket  Eelde 

en het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-krediet-uitvoering-eerste-fase-Kardings-Ontzet


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (lijkt niet politiek gevoelig en grootste deel wordt gedekt uit reeds verleende 

subsidie)

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

Als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot stellen van korte vraag of het 

maken van een kort statement; met als doel agendering als conformstuk in de besluitvormende 

vergadering.

Nadere informatie
…
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