
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (ophoging krediet drafbaan)

Raadsvoorstel - Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark  - ophoging krediet drafbaan

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henry Vos (projectmanager) / 050 367 7782 / henry.vos@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / 06 5546 5572 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 2 juni 2021 is niet alleen de Visie Stadspark vastgesteld, maar ook besloten om de drafbaan 
definitief door te ontwikkelen als evenemententerrein. Voor het treffen van maatregelen is een 
krediet van € 1,56 mln beschikbaar gesteld. Doordat een aantal maatregelen nog niet konden 
worden uitgevoerd, ontstond er begin dit jaar financiële ruimte om eerder dan gepland alvast de 
sintelbaanverharding te vervangen door asfalt. Door deze investering, groot € 390.000,-- onder te 
brengen in het krediet Drafbaan (groot € 1,56 miljoen) konden deze worden uitgevoerd. Afgesproken
is (collegebrief van 19 januari 2022) dat zodra de opgeschorte werkzaamheden op de Drafbaan 
verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, een voorstel voor verhoging krediet Drafbaan 
wordt voorgelegd. Structurele dekking voor de kapitaallasten van deze investering vindt plaats 
binnen het budget areaalontwikkeling fysiek Stadsbeheer.

Het college vraagt u te besluiten:

I.  een aanvullend krediet van € 390.000,-- beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling
van het evenemententerrein Stadspark, waarmee het totale krediet uitkomt op 
€ 1.950.000,--

II. de structurele kapitaallasten van € 15.800,-- die volgen uit dit aanvullend krediet te 
dekken uit het budget areaalontwikkeling fysiek Stadsbeheer;

III. de gemeentebegroting op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:henry.vos@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Documenten/Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-ophoging-krediet-drafbaan.pdf


Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Raad is reeds eerder geïnformeerd, nu geen politiek gevoelig onderwerp.

Voorgeschiedenis / dossier

Nadere informatie
…
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