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POSITIEF

Inleiding en samenvatting
Platform GRAS is een platform voor architectuur en stedelijke ontwikkeling in de 
stadsregio Groningen. GRAS beoogt een breed publiek te betrekken bij het gesprek 
over (de kwaliteit van) onze leefomgeving. Het platform stelt zich ten doel een 
opbouwende bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de plan- en beleidsvorming, de 
kwaliteit van de leefomgeving en een kritische blik van bewoners, gebruikers en de 
(Groninger) vakgemeenschap. GRAS wil dit doel bereiken door te agenderen, inspireren, 
stimuleren, verbinden en beschouwen vanuit de overtuiging dat ontwerpkracht kan 
bijdragen aan het oplossen van opgaven op het vlak van klimaat, energietransitie, 
biodiversiteit, landbouw, gezondheid en de inrichting van de samenleving. 

Het activiteitenprogramma voor 2022 is een vervolg op dat van 2021. Het bestaat uit 
een mix van talkshows, symposia, manifestaties, werkbezoeken, gesprekken en het 
online Magazine. Het Magazine is uitgegroeid tot dé centrale pijler van het programma. 
Online is dit de plek waar GRAS het gesprek over de ruimtelijke ontwikkeling van 
Groningen voedt. Niet met nieuws en nieuwtjes maar met verdieping, uitleg en opinies 
in de vorm van columns, fotografie, interviewseries en agenderende essays. De 
kwaliteit van de Groninger leefomgeving – en de rol die ontwerpers daarbij kunnen 
spelen – staat centraal. Het Magazine vormt samen met ‘De Linkse Mannen Lossen 
het op’ de continue lijn. Daarnaast kent het programma een aantal (bewuste) pieken 
in activiteit zoals de periode rond de verkiezingen (Het College van B&W), de Dag van 
de Architectuur (Provinciale Architectuurprijs), de Groninger Architectuurmaand en de 
festivals Noorderzon en Let’s Gro. 

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie is over het geheel genomen positief gestemd over de aanvraag 
van GRAS. Volgens de commissie is het platform oprecht betrokken bij de vele 
ontwikkelingen in haar stad en neemt het een duidelijke positie is. Het platform geeft 
bewust aan niet voor één overkoepelend jaarthema te kiezen maar richt zich op een 
brede agenda, toegespitst op Groningen. De commissie is positief over het feit dat 
GRAS de bewoner, de stedeling en haar problemen, als beginpunt van het programma 
neemt.
Het programma dat een veelheid aan thema’s aankaart, is sterk lokaal ingebed, maar 
overstijgt Groningen niet. Zo verwijst de commissie bijvoorbeeld naar specifieke 
programmaonderdelen rondom de ontwikkelingen van Blauwstad of het nieuwe 
plan voor het stationskwartier. Desalniettemin is het programma in de ogen van de 
commissie relevant en voldoende breed opgezet. De commissie herkent veel beproefde 
programmaformats maar noemt het voorstel voor 2022 toch verfrissend. Zo laat ze zich 
positief uit over de inhoud van de jaarlijks terugkerende talkshow De Linkse Mannen 
Lossen het op. Er worden goede, agenderende onderwerpen besproken zoals de 
invloed van de deel-en bezorgeconomie op de openbare ruimte. De commissie noemt 
de opzet van de show echter wel exclusief en ziet hierin een risico. Daarentegen laat 
ze zich positief uit over het inzetten van visiting critics die vanuit een ander perspectief 
reflecteren op de thema’s. Voorts reageert de commissie enthousiast op het online 
magazine, dat mede via de actieve chatfunctie, een divers en steeds breder publiek 
bereikt. De relatie van het magazine naar diverse (externe) programmaonderdelen vindt 
de commissie sterk.

Aanvrager:    Stichting Platform GRAS 
Titel:      Hoop
Gevraagd bedrag: € 86.000
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Tot slot waardeert ze de kansen die via magazine worden geboden aan talenten 
waaronder jonge auteurs en illustratoren zoals het Groningse collectief Knetterijs.

Al met al, spreekt de commissie van een goed programma, waarin relevante 
maatschappelijke thema’s worden geagendeerd die aansluiten bij de leefwereld van 
Groningers. Het openstellen voor en betrekken van burgers bij het programma, acht 
de commissie van belang. De commissie verwacht dat GRAS met de verschillende 
programmaformats een breed publiek zal bereiken.

Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de artistieke 
en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma en de relevantie van 
de gekozen thematiek voor het vakgebied ruim voldoende. De mate van divers 
publieksbereik noemt ze voldoende. De consistentie in doel en opzet van de aanvraag 
vindt de commissie goed.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
activiteitenprogramma voor 2022 voldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
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