
Amendement “De Groene Long”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 11 mei 2020, besprekende 

het raadsvoorstel ‘Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren’.

Constaterende dat

 In het voorliggende raadsvoorstel wordt voorgesorteerd op het realiseren van sportvelden in 

de Groene Long;

 er afspraken in het bestuursakkoord zijn gemaakt over het behoud en ecologische 

doorontwikkeling van de Groen long tussen Groningen en Haren.

Overwegende dat

 er geen zwaarwegende argumenten door het college worden gegeven waarom er al in deze 

fase specifiek op sportvoorzieningen voorgesorteerd moet worden om het voorkeursrecht te 

doen gelden;

 het belangrijk is om pas nadat er een integrale visie voor het gehele gebied is opgesteld, een 

afweging te maken tussen alle functies in het gebied waaronder sport en ecologie;

 dit aansluit bij de breed gesteunde motie van 7 juli 2021 waarin het college  werd 
opgedragen “een kaderstellende visie op versterking en borging van landschapswaarden” op 
te stellen.

Besluit

 De gehele tekst onder ‘aanleiding en doel’ in het raadsvoorstel ‘Vestigen Wet Voorkeursrecht  
Gemeenten Esserberg te Haren’ te schrappen en te vervangen door:

Door het vestigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten verschaft de gemeente zich 
voorrang bij aankoop van gronden benodigd voor het realiseren van toekomstige 
planologische ontwikkelingen. 

De locatie in dit raadsvoorstel bevindt zich in de ‘Groene Long’ waarover in het 
bestuursakkoord afspraken zijn gemaakt. In de te ontwikkelen integrale landschapsvisie zal 
een verdere afweging worden gemaakt over de verdere ecologische ontwikkeling en 
bestemming van de Groene Long en in het bijzonder aangaande de waarden van landschap, 
cultuurhistorie, sportvoorzieningen en de agrarische functie van het gebied.

In de Omgevingsvisie, het Groenplan VitamineG en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP 
2005) is al eerder aangeven dat in de ‘Groene Long’ een ecologische verbindingszone van het 
Paterswoldsemeer naar de Hunze zal worden gerealiseerd. 

En tevens;
 Op pagina 3 van het raadsvoorstel, in de 3de alinea onder ‘Huidig gebruik en toegedachte 

bestemming’; de bewoording ‘het uitbreiden van het naastgelegen sportpark en 
natuurontwikkeling’ te wijzigen in:

 ‘het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone en natuur toe te voegen, op basis van 
een integrale landschapsvisie op het gebied waarin ook sportvoorzieningen een rol kunnen 
krijgen’.

Tom Rustebiel Hans Sietsma Mariska Sloot Rik van Niejenhuis

D66 Groningen GroenLinks Groningen Stadspartij PvdA Groningen


