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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen we ons antwoord op de door dhr. M. van der Glas van Groen Links en de
heer J. Bushoff van de PvdA gestelde vragen over de Hortus en de Biotoop in Haren.
De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.
Ook wij hechten veel belang aan de Hortus en de Biotoop en zijn onder de indruk van
wat daar tot stand is gebracht. Wij hebben de ontwikkeling de afgelopen jaren steeds
nauwgezet gevolgd en we zij al enige tijd in gesprek over de toekomst van het terrein.
1)

Bent u het eens met onze fracties dat zowel de Hortus als de Biotoop een
belangrijke maatschappelijke en publieke functie vervullen?
Jazeker. In de Biotoop – 30.000 m2 vloeroppervlak op een terrein van ca 8 hectare
– wonen nu 180 personen, onder wie 34 kinderen. Ook zijn er 180 bedrijven en
organisaties gevestigd. Het is 1 van de grootste creatieve broedplaatsen van heel
Nederland (en een flink stuk daaromheen). Maar ook de Hortus heeft een
belangrijke maatschappelijke rol in Haren en omgeving en een publieke functie
voor ver daarbuiten.
2)

Ziet u voor beide complexen een toekomst: zowel wat betreft de functie van
het groen en de functie voor de cultuur in Groningen?
Dat willen we de komende periode in beeld brengen.
3)

Denkt u dat de eigenaar van het complex, de Rijksuniversiteit Groningen,
bereid is met u te praten over de toekomst van de Hortus en de Biotoop?
Wij zijn al geruime tijd in gesprek met de RUG hierover. Afgesproken is om een
intentieovereenkomst te sluiten om gezamenlijk te onderzoeken onder welke
condities de gemeente de complexen zou kunnen overnemen. Wat het college
betreft, blijft het terrein van De Biotoop en de Hortus botanicus voorlopig zoals het
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is. Op het moment dat we wel naar de toekomst gaan kijken, doen we dat zeker
samen met de huidige gebruikers, bewoners, huurders, omwonenden en andere
Harenaren.
Zie ook het persbericht hierover dat op 21-4 is uitgegaan.
4)

Is het college bereid om te schetsen hoe het gemeentebestuur zou kunnen
bijdragen aan het voor langere tijd voortbestaan van de Hortus en de
Biotoop. En bent u bereid verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor beide complexen, zowel op inhoudelijk, op organisatorisch als op
financieel gebied?
Onderdeel van het onderzoek zijn gesprekken met de belangrijkste stakeholders en
belanghebbenden zoals CareX, Stichting Behoud Groen Hortus, de Vereniging
Vrienden van de Hortus en Stichting Het Groninger Landschap om op te halen hoe
zij hun toekomstige rol zien en wat ze daar voor nodig hebben.
5)

Zo ja, bent u dan bereid ook het perspectief van de Stichting hierin mee te
nemen?

Zie 4.
6)

Onderschrijft u het belang van de Biotoop, gezien het grote aantal ateliers
dat het huisvest en de schaarste die er is - en mogelijk groter wordt- voor
ruimte voor kunstenaars?
Jazeker. CareX Haren heeft De Biotoop georganiseerd als maatschappelijke
onderneming, met als doel een autonome culturele broedplaats. Dit sluit niet alleen
goed aan op ons gemeentelijke broedplaatsenbeleid, maar past ook heel goed in
een groot aantal andere gemeentelijke ambities. Daarom zullen wij ook met CareX
onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om de Biotoop langer te laten bestaan.
7)

Zijn er volgens u belemmeringen om de ontwikkeling van dit gebied ter
hand te nemen?
Op dit moment zien wij nog geen grote belemmeringen, maar het is de bedoeling
om als deze er zijn deze in beeld te krijgen in het gezamenlijke traject met de
RUG.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda
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