
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 7 december 2022

Betreft 
O Agendering 

O agenderingsverzoek
O Burgers

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Biotoop en Hortus

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erik Hamhuis (projectmanager), 06-27024382, erik.hamhuis@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Residenten van de Biotoop hebben een burgeragendering aangevraagd (inclusief de benodigde 50 
handtekeningen) in verband met de aanstaande aankoop van de Biotoop door de gemeente en de 
daarmee gepaard gaande contractwissel. Deze contractwissel baart de residenten zorgen en die 
willen ze graag met de raad delen en bespreken. 

De agendacommissie heeft op basis van ingewonnen informatie besloten hier geen 
meningsvormende sessie over te beleggen, omdat de gemeenteraad hier niet over gaat. Ook blijkt de
veronderstelling van de residenten dat de contractwissel plaatsvindt op verzoek van de gemeente te 
berusten op onjuiste informatie. Ondertussen wil de agendacommissie wel alle ruimte bieden aan de
residenten om hun zorgen met de raad te delen. Daarvoor wordt deze beeldvormende sessie belegd.

De agendacommissie heeft besloten om voor deze sessie ook betrokkenen bij de Hortus uit te 
nodigen. Zij hebben al eerder een aanvraag werkbezoek gedaan, ook met het oog op de aanstaande 
eigendomsoverdracht. De agendacommissie heeft toen deze aanvraag aangehouden omdat e.e.a. 
nog niet aan de orde was. Nu lijkt besluitvorming echter aanstaande te zijn – overigens niet door de 
raad maar door het college – en daarom leek het een goed moment om ook betrokkenen bij de 
Hortus gelegenheid te geven eventuele zorgen met de raad te delen.
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Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Bij deze sessie krijgen betrokkenen bij Biotoop en Hortus gelegenheid hun zorgen met de raad te 
delen. Vertegenwoordigers van zowel gemeente als Carex zullen aanwezig zijn om evt. vragen te 
beantwoorden en desgewenst nadere informatie te geven.

Voorlopig programma:

- Opening door voorzitter uit de raad
- Betrokkenen Biotoop 
- vragen vanuit de raad
- Betrokkenen Hortus
- vragen vanuit de raad
- informele ontmoeting en gesprek tussen betrokkenen en raadsleden

Voorgeschiedenis / dossier
Collegebrief 2 maart 2022: Hoofdlijnenakkoord-RUG-aankoop-Hortus-Biologisch-Centrum-terrein-
Haren.pdf 

Beantwoording schriftelijke vragen 7 september 2022: Beantwoording-vragen-Partij-voor-het-
Noorden-ex-art-36-RvO-over-ontwikkeling-en-onderhoud-van-Biotoop.pdf 

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/biotoop-en-hortus-haren 

https://www.hortusharen.nl/ 

https://biotoop.org/ 
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