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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren (raadsvoorstel 14 april 2022)

Vestigen-Wet-Voorkeursrecht-Gemeenten-Esserberg-te-Haren 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Petra Vos (juridisch adviseur), 050 367 8232, petra.vos@groningen.nl

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Sinds enkele jaren zijn er capaciteitsproblemen op sportpark Esserberg. Het park zit vol en de 

voetbalclubs hebben een ledenstop ingevoerd of overwegen dat te doen. In het laatste 

capaciteitsonderzoek sportaccommodaties is te lezen dat op de langere termijn

een capaciteitsknelpunt in Groningen Zuid wordt verwacht door de groei van Haren. Dit zorgt voor 

extra sporters in de directe nabijheid van het sportpark. De locatie bevindt zijn in “De Groene Long” 

waarmee het ook wenselijk is meer ruimte te bieden aan natuurontwikkeling. De komende jaren zal 

onderzocht moeten worden of en hoe de uitbreiding van het sportcomplex en de natuurontwikkeling 

zich tot elkaar verhouden en verenigbaar zijn. Gelet op de positionering van de gronden waar het 

raadsvoorstel betrekking op heeft ten opzichte van het huidige sportpark De Esserberg zijn die 

gronden nodig voor de mogelijke uitbreiding van het sportpark en natuurontwikkeling. Het is voor de 

gemeente van belang om bij die ontwikkeling de regierol te kunnen behouden en eventuele 

ongewenste ontwikkelingen op de betreffende locatie tegen te gaan. Om die reden acht het college 

het wenselijk dat de gemeente voorrang wordt verschaft bij de aankoop van de desbetreffende 

gronden. Door het vestigen van een voorkeursrecht wordt een dergelijke voorrangspositie verschaft.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vestigen-Wet-Voorkeursrecht-Gemeenten-Esserberg-te-Haren
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
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Wijze van behandeling 
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 meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 

bedraagt maximaal 2 à 3 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 

aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Het voorgestelde raadsbesluit moet vóór 1 juni a.s. genomen worden. Agendering in de 

raadsvergadering van 1 juni zou daarom te laat zijn. Mee daarom is besloten tot een extra 

raadsvergadering op 11 mei. Dat betekent dat bij wijze van uitzondering meningsvorming  en 

besluitvorming  op dezelfde dag plaatsvinden.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De locatie waar het hier om gaat ligt gevoelig. Het is onderdeel van de Groene Long tussen 

Groningen en Haren waarover in het Bestuursakkoord richting herindeling is afgesproken dat het 

groene karakter hiervan behouden zal blijven. Daardoor ontstond bij het bekend worden van het 

voorstel reeds ophef in de media1. Daarom is gekozen voor meningsvormende agendering.

Voorgeschiedenis / dossier
Bespreking van hierboven genoemd capaciteitsonderzoek sportaccommodaties: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/2-

september/10:00/Uitkomsten-pilot-beter-benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties-

collegebrief-25-3-2020-en-Klanttevredenheidsonderzoeken-KTO-gymzalen-en-de-dienstverlening-

Sport050-2019-collegebrief-16-4-2020 

Nadere informatie
…

1 https://www.harendekrant.nl/nieuws/groen-links-ziet-uitbreiding-esserberg-niet-zitten/ 
https://www.oogtv.nl/2022/03/gemeente-onrust-over-grond-achter-esserberg-begrijpelijk-maar-nood-breekt-
wet/
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