
Nieuwe meerjarige projecten VGR21-2 
 

(Bedragen * 1.000 euro) 
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Naam                 

Visie Martiniplaza 2021-2022 300 150 0 150       

 
Toelichting: 

1. Besluit van vaststelling van het 

meerjarige project 

Niet van toepassing 

2. De achtergrond/redenen voor 

het starten van het project 

In de visie geven we aan hoe we de toekomst van Martiniplaza voor ons zien. Positieve 

besluitvorming door uw raad geeft richting aan de ambities uit de visie en daarmee aan de 
onderzoeksopgave voor het vervolg. De volgende fase staat in het teken van verdieping van het 

onderzoek, gericht op het concreet uitwerken van de mogelijkheden, het in beeld 
brengen van de bijbehorende investerings- en exploitatiekosten (daarbij rekening houdend met de 

regels rond staatssteun), het uitwerken van een businesscase, het verbreden van de discussie met 

stakeholders, en onderzoek naar een meer stedelijke aanpak voor de zakelijke markt. 
 

Met een businesscase toetsen we potentiële programmeringen, onder meer aantallen en soorten 

events, met bijbehorende inkomsten en uitgaven, en voorzien van gevoeligheidsanalyses. Onderdeel 
hiervan is de nadere uitwerking van de opties 

voor een nieuwe multifunctionele hal ter vervanging van de huidige beurshallen, evenals van de 

verdere opties tot het toekomstbestendig maken van Martiniplaza, en de relatie van Martiniplaza met 
de omgeving. Voor deze projectfase is een plankostenbudget benodigd van € 300.000. 

3. De aansluiting op de 

doelstellingen raad en/of college 

In raadsvoorstel 148428-2021 heeft de raad opdracht gegeven tot uitvoering van het project. 

4. Alle mogelijke opties die zijn 

overwogen 

Niet van toepassing 

5. De dekking van het project Bestemmingsvoorstel 99 Martiniplaza bij rekening 2020 
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Biodiversiteit Stadspark 2021-2024 285 75 75 70 70 70   

 
Toelichting: 

1. Besluit van vaststelling van het 

meerjarige project 

Niet van toepassing 

2. De achtergrond/redenen voor 

het starten van het project 

De wens om de biodiversiteit in het Stadspark te versterken leeft al jaren. Om tot dat resultaat te 

komen, moeten ook de exoten in het park worden tegengegaan. De komende vier jaren willen wij dit 
grondig aanpakken in eventuele samenhang met onderwijs en SWO Groen en Participatie. 

3. De aansluiting op de 

doelstellingen raad en/of college 

De visie op het Stadspark is op 2 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook de sociale 

component maakt al sinds jaar en dag onderdeel uit van de gemeentelijke agenda. 

4. Alle mogelijke opties die zijn 

overwogen 

Vanuit het gebiedsbudget is in de jaren 2020 en 2021 geld uitgetrokken voor de versterking van de 

biodiversiteit in het Stadspark. Dit was in de veronderstelling dat het geld ook in die jaren 
daadwerkelijk in gezet zou kunnen worden. De vertraging die is opgetreden in de vaststelling van de 

visie en de discussie die daarover gevoerd werd leidde ertoe dat er maar minimale uitgaven zijn 

gedaan. Overwogen wordt om het geld onder te brengen bij de programmamanager Leefkwaliteit. 

Hier is nog geen uitsluitsel over gegeven. 

5. De dekking van het project Het totale bedrag van € 285.000 wordt gedekt vanuit het gebiedsbudget en wijkwethoudersbudget 

van gebied Zuid, zijnde exploitatiebudgetten. 

 


