
 

Motie:  Eerst denken, dan doen 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, besprekende de 

Herijking Visie Stadspark, Doorontwikkeling Evenemententerrein Stadspark 

Constaterende dat:

-  er plannen liggen om jaarlijks meerdere, grote evenementen op het Evenemententerrein 

in/ naast het Stadspark te organiseren; 

- dit met zich meebrengt dat trillingen en hoge decibellen van invloed zullen zijn op het  

dierenleven in het Stadspark;

-  er  alleen  ecologische  onderzoeken  zijn  uitgevoerd  voor  de  gevolgen  van  deze  grote 

evenementen voor het evenemententerrein zelf;

Overwegende dat: 

- In de aangehangen “quickscan flora en fauna” op blz. vermeld staat; 

- dat vanwege de korte doorlooptijd besloten is het gemeentelijk beleid buiten de toetsing te 

laten;

- hier aangeraden wordt deze toetsing in een later stadium wel mee te nemen in het proces;

- dat het hierbij gaat om het door de gemeente Groningen opgestelde beleid ten aanzien van 

de natuurwaarden in de gemeente en ook in het Stadspark, zoals onder andere vervat in de 

Stedelijke Ecologische Structuur; 

- dat het Stadspark deel uitmaakt van die SES; 

Voorts overwegende dat: 

- een conclusie in voornoemde quickscan als volgt luidt: “Conclusie: nader onderzoek is in 

het kader van de Wet natuurbescherming voor vleermuizen noodzakelijk indien de plannen 

de aanpassing of sloop van gebouwen, kap van bomen, aanpassen van verlichting of het 

ophangen van geluidsboxen aan bomen of gebouwen omvatten.”(blz. 18)



- dat we verder lezen dat nader onderzoek ook voor otter, kerkuil en ringslang noodzakelijk  

is en wellicht ook voor de eekhoorn, steenmarter, ransuil, buizerd en huismus; 

- en mogelijk ook nog voor de sierlijke witsnuitlibel;

- dat dit enerzijds de ecologische waarden van het stadspark aantoont, maar anderzijds ook  

laat zien dat het kostenplaatje nog lang niet bekend is, omdat er nog nader onderzoek moet 

worden  gedaan  dat  tevens  kan  leiden  tot  verplichte  compensatiegebieden  en 

werkprotocollen;

Verzoekt het college:

- het voorstel terug te nemen en pas ter besluitvorming aan te bieden indien alle ecologische 

onderzoeken afgerond zijn en meegeleverd kunnen worden;

En gaat over tot de orde van de dag! 
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