Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 10 november 2021

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (wensen en bedenkingen)
(collegebrief 29 september 21)
Verkenning-toekomstpotentie-Sportcentrum-Kardinge-wensen-en-bedenkingen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Christian van Ginneke (projectleider), christian.van.ginneke@groningen.nl, 06-52888152
Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261

Korte samenvatting:
Begin dit jaar is het college gestart met het verbreden van de herontwikkelingsopgave voor het
sportcentrum Kardinge tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Eerste onderzoeken en
inventarisaties tonen aan dat de potentie van Kardinge en meerwaarde voor de direct omliggende
wijken, stad en regio beter zijn te benutten wanneer zowel vanuit ruimtelijk als sociaalmaatschappelijk perspectief naar het bredere gebied gekeken wordt. Er zijn goede koppelkansen
geïdentificeerd met onder andere het onderwijs, het omliggende gebied en de wijkvernieuwing van
Beijum en Lewenborg. In dit kader is in samenwerking met onderwijspartners Alfa-college en de
Topsport Talent School, gestart met het verkennen van de mogelijkheden om Kardinge te
transformeren tot Vitaliteitscampus. In dit proces worden eveneens de gevestigde bedrijvigheid via
Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) en organisaties zoals Natuurmonumenten betrokken. Ook
de wijkontwikkeling van Beijum en Lewenborg en initiatieven van potentiële maatschappelijke en
commerciële partijen (zoals de rodelbaan) worden meegenomen, om zo ruimtelijk verantwoorde
keuzes te kunnen maken over het gehele gebied. Eén en ander heeft geresulteerd in een bidbook
waarin het college laat zien welke richting het op wil met het sportcentrum en het
recreatiegebied en welke ambities men in samenwerking met onderwijspartners, het bedrijfsleven
en andere maatschappelijke organisaties wil realiseren. Aan de hand van 5 programma’s wordt
toegewerkt naar een integrale gebiedsontwikkeling waarmee de positie van Groningen als gezondste
stad van Nederland wordt verstevigd en uitgebouwd. Deze plannen hebben als consequentie
verlenging van het gebruik van het huidige sportcentrum, en daarbij behorende extra investeringen
in vervanging en onderhoud. Met het bidbook is de verkenningsfase afgerond en wordt de
ontwikkeling van een gebiedsvisie opgestart. Het college hoort graag of de raad zich in de ambities
uit het bidbook kan vinden.
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Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O
conform (tijdens beeldvormende sessie bleek dat er geen behoefte meer was aan
politieke bespreking)

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering in meningsvormende sessie over conformstukken. Gelegenheid tot korte vraag of
opmerking. Vervolgens conclusie trekken over al dan niet inbrengen van wensen en/of bedenkingen.
Hoeft in principe niet naar raad, tenzij motie wordt overwogen.

Nadere informatie
…

