
     Toekomst voor Culturele Suikerondernemers

De gemeenteraad van Groningen, 
in vergadering bijeen op 13 juli 2022 ter bespreking van de voorjaarsnota;

Constaterende dat: 
- op het terrein van de voormalige Suikerfabriek, het nieuwe stadsdeel ‘De Suikerzijde’ zal 

worden gerealiseerd met zo’n 5000 woningen;
- naar verwachting van de gemeente1 de bouw van de eerste woningen al zal starten in 2024,
- ‘De Suikerzijde’ weliswaar een veelzijdig stadsdeel wordt voor iedereen met naast wonen; 

groene ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen, maar dat; 
- in de structuurvisie van De Suikerzijde (juni 2021)2, vanwege de uitkomsten van de MER, voor

het eerst geen rekening meer wordt  gehouden met realisatie van grote (culturele) 
publiekstrekker(s) (voor max 20.000 bezoekers) vanwege de gevolgen voor wat betreft de 
verkeersafwikkeling en de geluidsaspecten (voor de nieuwe wijk).

Overwegende dat:
- het Suikerterrein de laatste jaren zeer succesvol wordt benut door culturele ondernemers 

bestaande uit een verzameling pioniers, makers, doeners en creatievelingen die samen op 
unieke wijze kleur geven aan het Suikerterrein en aan het imago van Groningen als bruisende
stad;

- een groot deel van deze culturele ondernemers zich als makers heeft georganiseerd in de 
coöperatie ‘de SuikerBiedt’3;

- dat de creatieve ruimte die er tot 2030 is voor de huidige innovatieve culturele aanbieders op
het zogenoemde Voorterrein van Suikerterrein, zoals o.a. Stadslab, Paradigm, Wolkenfabriek,
etc. er op termijn niet of nauwelijks meer is op het terrein gezien de uitkomsten van de MER;

- dit van grote invloed is op toekomst van deze culturele ondernemers en daarmee op hun 
bijdrage en invloed op het creatieve imago van Groningen;

- het belangrijk is om zowel ontwikkelbedrijf EST, als ook de makers die verenigd zijn in de 
coöperatie ‘de SuikerBiedt’ te betrekken, bij plannen voor de toekomst voor vergelijkbare  
stedelijke creatieve vrijplaatsen.

Verzoekt het college om:
- Om zodra er gestart gaat worden met het denken over de toekomst na 2030, in gesprek 

te gaan met de creatieve makers op het Voorterrein, hun coöperatie 'De Suikerbiedt" en 
EST, en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van eventuele plannen op het 
Voorterrein na 2030 en;

- om samen met hen de eerste verkenningen te gaan doen voor een alternatieve stedelijke 
creatieve vrijplaats voor culturele ondernemers die enigszins vergelijkbaar is met het 
huidige Voorterrein.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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1 https://gemeente.groningen.nl/de-suikerzijde 
2 https://gemeente.groningen.nl/file/raadsvoorstel-structuurvisie-bestemmingsplan-en-mer-de-suikerzijde
3 https://desuikerbiedt.nl/ 


