
Motie: Parkeerplaats Stadspark

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 
16 februari, besprekende de ‘Kredietaanvraag stedelijk skatepark 
Stadspark’.

Constaterende dat:

 Er een locatieonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 
stadsontwikkeling en de skate community ‘Rollend Groningen’ 
waarin de gebiedsontwikkelingen Europapark, Stadshavens en het 
Stadspark zijn besproken als kansrijke locaties om een stedelijk 
skatepark te ontwikkelen;

 Uiteindelijk de parkeerplaats tegenover de drafbaan in het Stadspark 
de meest kansrijke locatie is gebleken;

 De betreffende parkeerplaats in een behoeft voorziet van leden, 
bezoekende clubs en bezoekers van de voetbalvereniging SC 
Stadspark en bezoekers aan de kinderboerderij.

 Het bestuur en de leden (540) van SC Stadspark middels een brief 
(d.d. 11 februari 2022) aan het college de noodklok luiden, 

Overwegende dat:

 Uit de brandbrief van SC Stadspark blijkt dat de communicatie 
vanuit de gemeente zeer stroef verloopt;

 De gemeente de afgelopen jaren op de hoogte was van 
verschillende vragen en wensen van SC Stadspark maar deze niet 
van een antwoord of oplossing heeft voorzien.

 Het college bij monde van de wethouder op 15 december 2021 op 
vragen van de Stadspartij en 100% Groningen, tijdens de 
bespreking1 van het raadsvoorstel ‘Co-investeringsfonds voorstellen 
2022’ inzake de realisatie van het skatepark heeft geantwoord dat:

1. De zorgen over jonge kinderen, mensen die misschien iets minder 
mobiel zijn, en bezoekende teams die van buiten de gemeente de 
nog niet uitgewerkte  alternatieven als een realistisch alternatief 
zien, terechte punten zijn;

2. In verdere uitwerking van deze plannen het college toch wil kijken 
om daar een gepaste oplossing voor te vinden.

1 https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Verslag-Politieke-Woensdag/15-12-2021-verslag-politieke-
woensdag-16-30-uur-Conformstukken.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Verslag-Politieke-Woensdag/15-12-2021-verslag-politieke-woensdag-16-30-uur-Conformstukken.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Verslag-Politieke-Woensdag/15-12-2021-verslag-politieke-woensdag-16-30-uur-Conformstukken.pdf


3. Het college, bij monde van de wethouder heeft geantwoord dat er 
wordt gesproken of parkeren en verkeer in het Stadspark 
überhaupt wenselijk is.

4. Het college bij monde van de wethouder heeft geantwoord in 
overleg te zijn met SC Stadspark en het college heeft aangegeven 
te willen kijken naar een passende oplossing.

 De ‘Parkeervisie’ uitspreekt meer ‘maatwerk en flexibiliteit te willen 
bieden - Parkeren is geen losstaand probleem, maar een integrale 
afweging tussen allerlei zaken’.

 De herijking ‘visie Stadspark  Stadspark, park voor de stad’ de ambitie 
uitspreekt om: 

5. Het parkeren zoveel mogelijk aan de randen van het park te 
organiseren.

6. Het autoverkeer in het park zo veel mogelijk te beperken.

7. In gesprek te gaan met partijen rondom het park over het delen 
van parkeergelegenheid.

 De opmerkingen van de klankbordgroep over herijking visie Stadspark 
die gaan over parkeren nog niet van een antwoord zijn voorzien en de 
uitwerking hiervan nog gepresenteerd moet worden.

 Er nu geen sprake is van een integrale afweging van de onder 5, 6 en 7 
genoemde punten.

 Op basis van de brandbrief van SC Stadspark, de brief van de 
Vereniging Stadspark Natuurlijk  de vraag gesteld kan worden of er bij 
de totstandkoming van het stedelijk skatepark Stadspark’ voldoende 
sprake is geweest van een integrale afweging tussen de verschillende 
belangen van gebruikers en bezoekers die gebruik maken van de 
parkeerplaats in het Stadspark.

 Uit de brief van Vereniging-Stadspark-Natuurlijk2  en de inspraak reactie 
van de Boomwachters3 is gebleken dat er geen enkel advies gevraagd 

2 https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/02-februari/09:30/
Nr-10-Vragen-over-skatebaan-Stadspark-Vereniging-Stadspark-Natuurlijk.pdf
3 https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2022/16-februari/16:30/Nr-24-
Inspraaknotitie-Boomwachters-Groningen-voor-meningsvormende-vergadering-2-2-2022-Stadspark-drafbaan-
en-skatebaan-1.pdf
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/02-februari/09:30/Nr-10-Vragen-over-skatebaan-Stadspark-Vereniging-Stadspark-Natuurlijk.pdf


van omwonenden en betrokkenen zoals regelmatige bezoekers van het 
Stadspark.

 De voormalige klankbordgroep nooit op de hoogte is gesteld van deze 
ontwikkeling en er noch met de voormalige klankbordgroep, nog met 
de Vereniging Stadspark Natuurlijk, over de wenselijkheid van een 
skatebaan in het Stadspark of over de locatie ervan is gesproken.

 De Stadsparkcommissie waar omwonenden en andere betrokkenen 
zitting in kunnen nemen, nog in oprichting is en er evenmin een advies 
over kan uitbrengen;

 Het college, bij monde van de wethouder, tijdens de raadsvergadering 
op 2 juni 2021, tijdens de bespreking van het raadsvoorstel ‘Herijking 
visie Stadspark, doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’4 
heeft gesteld dat: 

…’het is inderdaad dat we die Parkcommissie echt een stevige 
zelfstandige positie willen geven. Natuurlijk zullen initiatiefnemers 
soms in overleg moeten ook met de gemeente, om een aanvraag voor 
een initiatief of een activiteit op een goede manier te kunnen laten 
toetsen door de Parkcommissie. Maar een Park-commissie kan ook 
zelfstandig in overleg treden, zelfstandig dingen laten uitzoeken zonder 
dat de initiatiefnemers meteen toezeggingen tegemoetkomen. 

 De gemeenteraad van Groningen nu wordt gevraagd om een besluit te 
nemen over de komst van een stedelijk skatepark Stadspark zonder dat 
de door het college gedane toezeggingen zijn nagekomen en er geen 
besluit kan worden genomen op basis van een integrale afweging 
waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

Verzoekt het college;

 De gedane toezeggingen alsnog na te komen;
 Alsnog (gezamenlijk) in gesprek te gaan met de verschillende partijen 

en belanghebbenden in en rondom het Stadspark;
 De gemeenteraad alsnog in staat te stellen om een integrale afweging 

te maken op basis van controleerbare feiten, onderbouwingen en 
relevante adviezen.

 De gemeenteraad van deze uitkomsten op de hoogte te stellen 
alvorens fase II van het stedelijk skatepark Stadspark gerealiseerd 
wordt.

 De tweede fase van stedelijk skatepark Stadspark middels een separaat 
raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

4 https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/30-juni/15:00/02-06-2021-verslag-
Gemeenteraad-16-30-uur-Oosterpoort.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/30-juni/15:00/02-06-2021-verslag-Gemeenteraad-16-30-uur-Oosterpoort.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/30-juni/15:00/02-06-2021-verslag-Gemeenteraad-16-30-uur-Oosterpoort.pdf


En gaat over tot de orde van de dag.

Amrut Sijbolts Yaneth Menger Jasper Boter Ton van Kesteren
Stadspartij 100% Groningen VVD PVV


