
Motie: Wat is de status van de bescherming van het Stadspark als monument

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 16 februari 2022, 

besprekende de kredietaanvraag stedelijk skatepark Stadspark i.cm. Doorontwikkeling 

evenemententerrein Stadspark als openbare parkruimte.

Constaterende dat:

- dat de gemeente voornemens is om het Draf- en Evenemententerrein om te vormen tot 

enkel een Evenemententerrein;

- dat er voor de komst van dit Evenemententerrein aanpassingen moeten plaatsvinden aan 

het huidige terrein, bestaande uit een gehele verharding met asfalt van de huidige 

sintelbaan, het toevoegen van een waterbassin, het toevoegen van paden en van 

vergroening (bebossing/struiken) op grond van het schetsontwerp van LAOS 

Landschapsarchitecten;

- dat in 2010 het oudste gedeelte van het Stadspark, waarin ook het Draf- en 

Evenemententerrein is gelegen, is aangewezen als gemeentelijk monument;

- De aanleg, hoofdopzet en omvang van het park alsmede de paden, lanen en groenstructuur, 

alsmede de zichtassen en doorzichten alsmede de open ruimte van het renbaangedeelte zijn 

beschermde onderdelen van het Stadspark;

- Er ondanks verschillende vragen geen ondubbelzinnige duidelijkheid bestaat over de precieze 

aard en omvang van voornoemde monumentale status.

Overwegende dat:

- de voorliggende schetsontwerpen, de hoofdopzet, lanen en paden, groenstructuur en 

mogelijk ook de zichtassen en doorzichten van de Draf- en Evenemententerrein aanpassen, 

zonder dat duidelijk is of dit conform de monumentale status is;

- namens het college door de portefeuillehouder is aangegeven in de raadscommissie van 2 

september 2020 dat er geen aanpassingen worden gedaan aan het vigerende 

bestemmingsplan;

- namens het college door de portefeuillehouder in een interview in de Groninger Gezinsbode 

van 23 oktober 2020 is aangegeven dat het bestemmingsplan, waar ook de regels rondom de 

gemeentelijke monumentenstatus een onlosmakelijk onderdeel van zijn, niet ter discussie 

staan. 

- de gemeentelijke monumentale status en de omvang van deze monumentale status is 

opgenomen in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan;

- namens het college door de portefeuillehouder is aangegeven dat er bij de definitieve 

plannen voor de Draf- en Evenemententerrein rekening wordt gehouden de status als 

gemeentelijke monument.



Verzoekt het college

bij de definitieve plannen voor het Draf- en Evenemententerrein rekening te houden met het feit dat 

de regels van de gemeentelijke monumenten Stadspark niet worden aangetast en aangepast en in de 

definitieve ontwerpen voor het Draf- en Evenemententerrein precies te motiveren op welke wijze de 

nieuwe inrichting past binnen deze monumentale status. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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