
De Nieuwe Poort

Toelichting



TERUGBLIK

2017 Nieuwbouw voor muziekcentrum binnen 10 jaar

2018 Onderzoek vier locaties + businessplan, visiestukken Gemeente, Spot, NNO, 

ESNS, ruimtestaat

2019 Afbakening twee locaties 

verkenning samenwerking onderwijsveld

uitwerking businesscase

2020 Keuze voor locatie stationsgebied, opdracht uitwerken locatie, inpassing, 

concept (vergrootte popzaal en aparte zaal voor klassiek) bedrijfsmodel



UITWERKING VAN RAADSBESLUIT 2020 ligt nu voor:

● Opstellen PVE ruimtelijk, functioneel en technisch

● Aanscherpen Stichtingskostenramingen en bepalen financieel kader
● Opstellen bekostigingsvoorstel en financieringsstrategie
● Uitvoeren second opinion op financieel kader en bekostigingsvoorstel 

● Risicodossier voor ontwerpfase 
● PvA Subsidieaanvragen en Fundraising
● PvA Participatieplan 
● Voorstel projectorganisatie irt gebiedsontwikkeling
● Aanscherpen planning 



PRESENTATIE van deze uitwerking

Inhoud presentatie : 

1 Het waarom: Visie, positionering Groningen NS
Programma van Eisen PR
Inpassing en interactie Gebied/Impressie PR

2 Investeringsraming en Financieringsstrategie PR
3 Planning en Risicodossier PR
4 Plan van Aanpak Fundraising NS
5 Aanzet Participatie PR
6 Vervolg PR

>>  VRAGEN  <<



Visie en positie

Muziekcentrum



Groningen bruisende stad met 

muziek in het DNA



Positie Groningen:

G9 Poppodia en 

K6 klassieke zalen van Nederland



Groei programmering & publieksbereik: 

We weten wie er komen



Publieksbereik nu: we weten waar vandaan



Hoe werkt programmering



Door beperkte beschikbaarheid verliezen 

we artiesten én publiek 
Met huidige zalen beperkte flexibiliteit en 

geen optimaal passende beleving  





Een plek voor iedereen uit stad, regio en 

daarbuiten



Drie programmalijnen

350.000

150.000

150.000



Nieuwbouw biedt bovenregionale cultuur-, maatschappelijke

en commerciële voorziening

Maatschappelijk programma biedt naast verbinding met onderwijs ook sterk

educatie- en inspiratieprogramma voor alle leeftijden.

NNO, ESNS, Onderwijs en Educatie, samen met alle muziek en cultuur en 

versterkend commercieel programma biedt unieke combinatie; tours, 

experiences

Innovatief centrum zowel cultureel als onderwijsinhoudelijk

Maatschappelijke kosten en baten: businesscase is robuust en biedt de kans

om exploitatie positief te laten draaien. 

Economische spin-off voor Noord-Nederland.  

Meer dan muziek



Gestart in 2019

Aansluiting van onderwijs en praktijk. 

Instellingen die opleiden voor werken 

in culturele sector. 

Stages, innovatielabs, onderzoeks-

opdrachten, ateliers en gezamenlijke 

ontwikkeling onderwijs en praktijk. 

Werken aan krachtige arbeidsmarkt. 

Onderweg naar het creëren van een 

levendige plek overdag met 

studenten van Noorderpoort, het Alfa-

college, de Hanzehogeschool en NHL 

Stenden.

Groningen profileert zich met deze 

samenwerking 

CROSS WISE: CULTUUR EN ONDERWIJS SAMEN 



Zitcapaciteit: 1.200

Zit/sta capaciteit: 3.200











Gebruik nieuwe gebouw



Een duurzaam gebouw in een 

groene omgeving



Duurzaam 

de toekomst in

Energieneutraal maken

Groen in architectuur

Sluit aan bij ambities 

- Stationsgebied

- Groningen

- Europa – en fondsen

Maar ook in de culturele markt: sterke positie op groen en duurzaam;

- Publiek (met name jong) publiek verwacht het 

- Markt: bands (Coldplay/Massive  Atack) meer en meer touren per trein



PVE: RUIMTELIJK m2 

1. The White + voorzieningen 6.765

2. The Purple + voorzieningen 5.419

3. The Orange + voorzieningen 3.608

4. The Green 1.329

5. Hubs; educatie, maatschappelijk etc 1.835

6. Entree/servicegebied publiek 2.547

7. Restaurants en keukens 2.401

8. Backstage algemeen 1.832

9. Kantoren 3.448

10. Buitengebied (laad/los)inpandig 710

TOTAAL 29.893



PVE: FUNCTIONEEL & TECHNISCH

● Volume – en akoestiek kaders voor zalen, breakoutrooms en andere 

publieksruimtes

● Eisen Horeca, Podiumtechniek, Facilitair, Service, Kantoren

● Logistiek, loading docks, hoogteverschillen, relatieschema’s

● Overige, zoals: comforteisen/luchtvochtigheid/daglichttoetreding

● Inzet externe expertise



PVE: AMBITIE GROEN EN DUURZAAM

● Gasloos

● ENG  voorsorterend op innovatie/ontwikkelingen in de markt

● BREEAM Excellent

● Materialenpaspoort

● Bijdragen aan gebiedsconcept wanneer dit kan

● T.b.v. fondsenwerving, oplossing voor 

CO2 neutraal, natuur inclusief, circulaire inrichting, digitaal inclusief



PVE: STEDENBOUWKUNDIG

VERRIJKING VAN HET GEBIED door toevoegen bijzondere functie die het gebruik en het 

karakter van de zuidzijde naar een ander niveau tilt. Het station krijgt dan als het ware 

twee voorzijdes met stedelijke uitstraling, ieder met een geheel eigen identiteit.

Voor de beeldverwachting van het muziekcentrum is een aantal thema’s vanuit 

het gebied genoemd: levendig, hybride en iconisch. Deze passen bij een 

gebouw waar beleven, ontmoeten en uniek zijn centraal staan in de ambities 

en programmering. Voor de uitstraling van het gebouw wordt dit aangevuld met 

de thema’s groen en inclusiviteit. Het muziekcentrum straalt cultuur uit en is 

een uithangbord van de ambities van de stad



PVE: INPASSING STEDENBOUWKUNDIG

● Levendigheid plint en gevels

● Verbinding van plein & entreegebied

● Hoogte/volume gebouw effecten

● Ontsluiting via Emmaviaduct

● Additioneel programma: levendigheid in gebied en gebouw (economisch) 

versterkend

● Parkeervoorziening auto en fiets



PVE: INPASSING



PVE INPASSING: impressie stationsplein



PVE INPASSING: impressie zijde station



PVE INPASSING: impressie tussenstraat



PVE INPASSING: impressie Emmaviaduct



2 FINANCIEN INVESTERINGSRAMING

Investeringsraming gestegen van mln 221.6 naar mln 268.1: 

Hoe komt dat?

Snel antwoord: kostenontwikkeling en inpassing gebied

○ 10 mln uitbreiding/aanpassing programma (horeca, fietsenkelder)

○ 12 mln inpassing en interactie met gebied (hoogtelijnen, verdichting, 
logistiek, transparantie / levendigheid 4 zijdig)

○ 6 mln energie neutraal / duurzaamheid

○ 19 mln prijsstijgingen



2 FINANCIEN FINANCIERINGSSTRATEGIE

● Operationele exploitatie nagenoeg ongewijzigd, nog steeds ca 1.5 mln positief.

● 0-scenario huidige jaarlijkse kosten 4,9 mln + 6 mln renovatie = 10,9 mln.

● Hogere investering leidt tot hogere jaarlijkse lasten van 13.6 mln naar 15.3 mln. 
Extra last t.o.v 0-scenario groeit dan van 2.7 naar 4.4 mln.

● Keuze inzet financiële variabelen kan jaarlijks 2.6 mln besparen.

● Bijdrage van Fondsenwerving wordt ingeschat op 0.4 - 1.8 mln. 

● Maximale toerekening kosten parkeerfunctie jaarlijks 0.8 mln.



Bijdrage De Nieuwe Poort (exclusief fondsen en parkeergarage)



3 PLANNING & RISICOBEHEERSING 

● We liggen op koers voor start exploitatie 2030

● Komende fase voorbereidingen nodig voor selectie architect/adviseurs. In 

samenhang  met stadsbouwmeester en beeldkwaliteitsplan stationsgebied

● Niets is onomkeerbaar, gemeente zelf aan stuur bij besluitvormingstraject 

met gemeenteraad

● Bij investeringsbesluit toets second opinion businesscase (1e kwartaal 

2023)



4 FONDSENWERVING

1. Overheden: Eu/ Nat/Regionaal

EU Beoogd doelbudget 8-12 miljoen
projectrichtingen:
- Bouw en gebouw
- Interieur en infrastructuur
- Programmering
Regionale fondsen verder preciseren in raming en uitwerken

2. Private & Public 

Beoogd doelbudget 3- 9 miljoen 
- Bedrijven
- Private fondsen 
- Major donors
- Bezoekers en gebruikers
- Legaten



5 PARTICIPATIE

● Aanzet: aansluiting bij participatie Gebied zoeken 2022

● Vanuit SPOT veel plannen voor participatie op stapel; worden verder uitgewerkt: nieuw 

entreegebied voor de stad, belangrijke voorziening voor alle inwoners 

○ Zoveel mogelijk mensen/partijen betrekken; burgers, ondernemers, culturele veld: 

verbinden met stad en regio; samen (Forum, Groninger Museum) visitekaartje voor 

de regio.

○ Culturele veld betrekken: het gaat om een plek in de culturele keten, niet ten koste 

van maar versterkend voor het totaal, samen versterken van popklimaat

○ Entree: Gebied en Gebouw leveren groen nieuw en verrassend Groningen met 

aantrekkelijke passant- en verblijfsfunctie, er is veel te beleven voor iedereen



6 VERVOLG

● Samenvoegen projectorganisatie stationsgebied en DNP

● Doorontwikkeling stationsgebied met muziekcentrum

● Parkeren/ energie gebiedsconcept

● Versterkend programma 

● Actieve implementatie en PvA fondsenwerving en participatie

● Investeringsbesluit met actualisatie en second opinion – markttoets


