
Motie: Ecologische draagkracht 

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

raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark, Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’ 

Constaterende dat: 

- Het Stadspark door Jan Evert Scholten aan Groningen is geschonken; 

- Het Stadspark een kerngebied is in de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES); 

- Natuur is in GES gebieden leidend is; 

- Vanwege de korte doorlooptijd besloten is om in de Quickscan-flora-en-fauna het 

gemeentelijk beleid buiten de toetsing te laten; 

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

- De Werkgroep Stadsecologie van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afd. 

Groningen Haren zorgen uit en zinvolle suggesties doet over de Herijking Visie Stadspark; 

- Vergroting van de zone “natuurbeleving” voor behoud van het groene karakter van het park 

van belang is; 

- Bij de huidige onderhoudswerkzaamheden te weinig rekening wordt gehouden met de 

bestaande natuurwaarden; 

Overwegende dat: 

- De resultaten van de monitoring van het zuidelijke deel van het Stadspark en van het 

onderzoek naar de ecologische draagkracht Drafbaan zijn niet meegenomen in de Visie 

Stadspark; 

- Het onderzoek naar de impact van evenementen en initiatieven op de Ecologische 

Draagkracht dient te worden uitgebreid voor het hele Stadspark;

- Er onduidelijkheid bestaat over de Faunapassage Concourslaan - Westelijke Ringweg; 

- De robuuste Ecologische Verbinding westzijde Stadspark, verbinding Suikerfabriek Peizerweg 

ongeschikt is voor fietsers en bezoekers van evenementen; 

Verzoekt het college; 

- Eerst verder onderzoek te doen alvorens onomkeerbare werkzaamheden uit te voeren; 

- De uitkomsten van deze onderzoeken met de raad te delen; 

- De raad op de hoogte te stellen van de uitkomsten van deze onderzoeken en in staat te 

stellen om basis van volledig onderzoek een integrale afweging te kunnen maken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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