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Betreft 
O Raadsvoorstel

O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):

Kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark (raadsvoorstel 13 januari 2022)

Kredietaanvraag-stedelijk-skatepark-Stadspark 

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark als openbare parkruimte (cbr 19 januari 2022)

Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-als-openbare-parkruimte 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ezra Schrijver (beleidsmedewerker, Skatepark), 06 25769721, ezra.schrijver@groningen.nl 

Henry Vos (projectmanager, Stadspark), 050 367 7782, henry.vos@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur Jongman), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Rick Pos (bestuursadviseur Chakor), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
(Skatepark) Begin 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de skate 

community Rollend Groningen, om de mogelijkheden te verkennen om een stedelijk skatepark te 

realiseren. Met de realisatie van een stedelijk skatepark wordt ingespeeld op de wensen van skaters, 

BMX-ers, inliners en steppers om hun sport te kunnen beoefenen. Een dergelijke voorziening is van 

grote toegevoegde waarde voor de stad, zowel op het gebied van sporten, bewegen en ontmoeten, 

als voor de (urban) cultuur. Na een locatieonderzoek blijkt de parkeerplaats tegenover de drafbaan 

geschikt om het stedelijk skatepark te realiseren. Dit sluit aan op een aantal doelstellingen binnen de 

herijkte visie voor het Stadspark en is bovendien de voorkeurslocatie van de skaters. De geschatte 

kosten hiervoor bedragen 200.000,-- euro. Voor dit bedrag wordt de raad gevraagd een krediet 

beschikbaar te stellen. Het huidige bestemmingsplan laat de inpassing van skateparken niet toe. 

Daarom wordt een omgevingsvergunning aangevraagd met tijdelijke afwijking van het 

bestemmingsplan aan, die geldig is voor maximaal tien jaar. Vervolgens kan de ontwikkeling worden 

opgenomen in het nader te ontwikkelen omgevingsplan. De legeskosten van tijdelijke 

omgevingsvergunning bedragen 4,5% van de bouwkosten voor aanleg van het skatepark. Deze 

kosten worden gedekt uit het beschikbare projectbudget.
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(Stadspark) Juni 2021 heeft de raad besloten de Drafbaan door te ontwikkelen als 

evenemententerrein. Tegelijk is de herijking Visie Stadspark vastgesteld. Het college informeert nu 

over de stand van zaken sindsdien en de vervolgstappen die men wil nemen. Voor het goed 

toegankelijk en obstakelvrij maken van het terrein ligt men op schema om de werkzaamheden af te 

ronden voor de start van komend festivalseizoen. Door externe factoren kan men het plaatsen van 

vaste gecombineerde aansluitpunten voor groene stroom, glasvezel en water nog niet realiseren 

voor aanvang van het evenementenseizoen dit jaar. Wanneer Covid 19 geen roet in het eten gooit 

ontvangt men dit jaar tenminste 250.000 bezoekers op het evenemententerrein. Evenementen 

vinden in beperkte periodes in het jaar plaats. Daarbuiten is de drafbaan straks openbaar 

toegankelijk, net als de rest van het Stadspark. Met het oog daarop heeft men een schetsontwerp 

laten opstellen voor de toekomstige inrichting van het terrein. Als beoogde vervolgstappen worden 

beschreven de start van het participatieproces en het verharden van de sintelbaan voor 

multifunctioneel gebruik.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2022-52 (skatepark)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/2-juni/16:30/Herijking-

visie-Stadspark-Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-raadsvoorstel-28-4-2021 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar. Dat betekent max. 4 minuten per fractie (mogelijk 

minder als er meerdere insprekers zijn).

Nadere informatie
…
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