Motie
“Hetis uiteindelijk de economie, die de muziek maakt”
De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 november 2020,
besprekende de 2e fase verkenning nieuw muziekcentrum.
Constaterende dat:





de gemeente Groningen voornemens is een nieuw muziekcentrum te bouwen ter
vervanging van muziekcentrum de Oosterpoort;
in de 2e fase van de verkenning van het college de mogelijkheden zijn uitgewerkt
voor de 2 resterende locaties (Vrydemalaan en Stationsgebied) inclusief
een ruimtelijke beoordeling, businesscase en MKBA opgesteld;
de stichtingskosten (inclusief inrichting) van een nieuw muziekcentrum worden
geraamd op ongeveer 221 miljoen euro voor het stationsgebied (prijspeil 2030) en
207 miljoen voor de Vrydemalaan (prijspeil 2029).

.
Overwegende dat:










de gemeente in financieel zwaar weer zit en deze plannen voor een nieuw
muziekcentrum uit te gaan voeren, zeer onverstandig is;
een muziekcentrum in het Noorden belangrijk is voor de stad en ook als
regiofunctie, maar de huidige Oosterpoort vooralsnog prima voldoet;
om de cultuursector overeind te houden je ook externe partijen moet aantrekken om
dit te bekostigen, omdat deze sector zich niet alleen kan bedruipen met
cultuursubsidies;
een nieuw te bouwen muziekcentrum in de exploitatie meer rendabel is in combinatie
met andere economische activiteiten;
wanneer er uiteindelijk gekozen wordt voor de bouw van een nieuw muziekcentrum,
het Stationsgebied Zuid de beste kansen biedt voor het nieuwe muziekcentrum qua
bereikbaarheid;
het proces van de opgave Stationsgebied Zuid zorgvuldig dient plaats te vinden;
de spoorinfrastructuur van belang is zowel voor het bestaande muziekcentrum “De
Oosterpoort” als voor het eventueel nieuw te bouwen muziekcentrum.

Roept het college op om:

1. met een verbouwplan te komen voor de huidige Oosterpoort;
of
2. met evt. projectontwikkelaars/partners/co-financiers een integraal plan uit te gaan
werken met betrekking tot het Stationsgebied Zuid en dat plan aan de gemeenteraad
voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag!
Ton van Kesteren
PVV Groningen

