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Korte samenvatting:
Sinds 2018 brengt het college de opties in kaart voor een nieuw muziekcentrum dat als opvolger kan
dienen voor De Oosterpoort. In november 2020 gaf u de opdracht tot het uitwerken van de beoogde
locatie in het Spoorkwartier en het opstellen van de kaders met een definitief Programma van Eisen.
In de brief van 1 december jl. heeft het college uitgebreid in op de kansen van de gekozen locatie.
Met deze brief biedt het college u de voorlopige kaders aan.
Begin 2023 wil het college u een investeringsvoorstel voorleggen voor een nieuw muziekcentrum. De
dan definitief vast te stellen kaders wordt hier onderdeel van. Het college biedt u nu de voorlopige
versie ter informatie aan. Het komende jaar zijn hierin nog wel veranderingen mogelijk, bijvoorbeeld
op basis van nieuwe ontwikkelingen of wensen van uw raad. De kaders zoals deze nu worden

aangeboden, zijn maatgevend voor hoe het college een nieuw muziekcentrum in het Spoorkwartier
voor zich ziet.
In de brief van december jl. werd de geschiktheid van het Spoorkwartier als vestigingsplek voor De
Nieuwe Poort besproken. Beide versterken elkaar, met een meerwaarde voor de (verruimde)
binnenstad en Groningen als geheel. In de voorliggende brief richt het college zich op belangrijke
punten van de voorlopige kaders. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende vragen:
-

Waarom is er een nieuw muziekcentrum nodig?
Welke aanpassingen kent het PvE ten opzichte van de volgende fase?
Wat betekent dit voor de investeringsraming?
Wat zijn de gevolgen voor de jaarlijkse kosten?
Hoe wil het college externe financiering organiseren?
Hoe geeft het college vorm aan het participatietraject?
Wat is het vervolgproces?

Met de voorliggende kaders ligt er feitelijk een uitgewerkt plan dat als basis kan dienen voor een
investeringsvoorstel voor een nieuw muziekcentrum in het Spoorkwartier. Dit voorstel wordt begin
2023 aan u voorgelegd. Tot die tijd wil het college in elk geval de volgende stappen ondernemen:
-

Samenvoegen projectorganisaties Nieuwe Poort en Spoorkwartier
Verdere uitwerking stedenbouwkundige inpassing muziekcentrum in relatie tot ontwikkeling
Spoorkwartier
Voor zover nodig actualiseren PvE, businesscase en investeringsraming
Organiseren van ‘second opinion’ (met inbegrip van prognoses bezoekcijfers en
maatschappelijke baten)
Verder uitwerken en implementeren participatieplan
Opzetten aanbestedingsroute voor een nieuw muziekcentrum
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Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/2e-fase-verkenning-nieuwmuziekcentrum-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19januari/10:30/Voortgang-muziekcentrum-De-Nieuwe-Poort-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Stijgende-bouwkosten.pdf

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is 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.
In geval van spreektijden, maximaal 4 minuten per fractie.
Eventuele vragen over de geheime bijlagen kunnen aan het eind van de sessie, tijdens het besloten
gedeelte, gesteld worden. De voorzitter zal dit voorafgaand aan de sessie inventariseren.

