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Geachte commissieleden,
Namens uw voorzitter, de heer Bolle, nodig ik u uit voor TWEE vergaderingen van de
raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 8 mei 2019, namelijk om 13.00 uur en om
16.30 uur in de oude Raadzaal op het Stadhuis. De vergadering om 13.00 uur komt in de
plaats van de commissievergadering F&V, die is geannuleerd. Om 13.00 uur hebben we
punten uit de portefeuille van wethouder Chakor geagendeerd, en om 16.30 uur die uit de
overige portefeuilles.
Conform- en ingekomen stukken
ARCG (13.00)
De ARCG is een gemeenschappelijke regeling van Hogeland, Westerkwartier en Groningen
m.b.t. de verwerking van afvalstromen. Het jaarrapport 2018 wordt u ter kennis gebracht,
alsmede de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor 2020; op basis van deze laatste
zal de concept-begroting worden opgesteld die in mei aan u wordt voorgelegd.
Fietsroute spoorlijn Groningen-Sauwerd (16.30)
In de vorige raadsperiode is verschillende keren over deze fietsroute gesproken. In maart
2018 is uiteindelijk het definitieve tracé vastgesteld. Op basis hiervan is verder gewerkt aan
het definitieve ontwerp. Dit wordt nu ter vaststelling voorgelegd, met een verzoek om
aanvullend krediet. Boomeffectanalyse (BEA) en reactierapport zijn bijgevoegd.
Parkeerautomaten Haren (16.30)
De parkeerautomaten in het centrum van Haren voldoen niet meer aan de gebruiks- en
wettelijke eisen en moeten daarom worden vervangen. Hiervoor wordt uitvoeringskrediet
gevraagd.
Regio Groningen-Assen (16.30)
De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe
en verschillende Groningse en Drentse gemeenten, gericht op de speerpunten economie,
bereikbaarheid en wonen. De jaarstukken worden u ter kennis gebracht; in tegenstelling tot
gemeenschappelijke regelingen gaat het niet om een officiële wensen- en
bedenkingenprocedure. U wordt nog herinnerd aan het jubileumcongres op 23 mei, waarvoor
u zich via www.regiogroningenasse.nl kunt aanmelden.

2 van 3

Bespreekstukken
Meerjarenprogramma Leefkwaliteit (13.00)
Het programma Leefkwaliteit is nieuw. Het onderwerp is speerpunt van het coalitieakkoord,
en om de ambities op dit gebied te realiseren zijn alle relevante beleidsvelden ondergebracht
in dit programma. Het is een integraal programma met veel raakvlakken met de programma
Verkeer en Vervoer, Wonen, Energie en Ruimtelijke Economie, maar ook met Stadsbeheer
en het sociale domein. Het is nu nog een programma op hoofdlijnen dat de komende tijd
nader wordt uitgewerkt. Voor het najaar wordt een tweede editie verwacht. Het programma
heeft drie doelen: een robuuste en veerkrachtige leefomgeving (met o.a. aandacht voor
klimaatadaptatie en biodiversiteit), gezond, veilig en duurzaam leven (met o.a. aandacht voor
gezond gebruik van de openbare ruimte) en verblijfskwaliteit (met o.a. aandacht voor het
herwinnen van openbare ruimte). In het MJP wordt per onderdeel beschreven wat de
belangrijkste acties zijn voor de komende tijd, en hoe die worden bekostigd.
Bespreking van het raadsvoorstel is aangevraagd door GroenLinks, PvdA, VVD,
ChristenUnie en CDA
BORG-rapportage (13.00)
BORG staat voor Beheerplan Openbare Ruimte Groningen. Het bevat een methode om de
inzet in het onderhoud te bepalen. Via een burgerschouw wordt jaarlijks getoetst in hoeverre
wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsprofiel. Vanaf 2018 vindt deze
schouw plaats via het Stadspanel. Daarnaast wordt een externe professionele schouw
uitgevoerd. Voor het eerst is het nu mogelijk om de BORG-score per stadsdeel te analyseren.
De meeste wijken voldoen volgens de publieksschouw gemiddeld aan de kwaliteitsnorm van
90%, terwijl de externe meting een score ruim daarboven aangeeft. Het Centrum scoort
echter veel lager (stadspanel 42%, extern 72%). De komende tijd wordt onderzocht wat de
oorzaak is, en worden maatregelen genomen om de scores te verbeteren.
Deze brief was te laat voor de piepmail. De agendacommissie heeft ingeschat dat er
voldoende fracties zijn die bespreking wensen.
Essentaksterfte (13.00)
In de gemeente Groningen is de Es de meest voorkomende boomsoort. Helaas worden de
essen sinds 2010 bedreigd door de essentaksterfte. Een onderzoeksbureau heeft nu een
nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ziekte en de gevolgen
ervan voor het beheer de komende jaren. Uit de meting blijkt dat meer dan de helft van de
geïnspecteerde essen is aangetast. Effectieve maatregelen voor bestrijding of beheersing zijn
er nog niet. 945 bomen zijn zodanig aangetast dat ze nog dit jaar moeten worden gekapt,
ruim 4000 andere bomen zullen extra moeten worden gesnoeid om de veiligheid van de
openbare ruimte te kunnen garanderen. Daarnaast moet de inspectiefrequentie worden
verhoogd van 1x per vier jaar naar minimala 1x per jaar. Helaas is herplant voor de te
kappen bomen niet overal mogelijk. Voor het kappen, snoeien en inspecteren van de essen
zijn middelen opgenomen in de begroting 2019 en de meerjarenraming, de financiële
consequenties voor herplant zullen worden betrokken bij de begroting 2020.
Bespreking van deze brief is aangevraagd door GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren.
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OV-bureau kaders en jaarstukken (16.30)
Net als voor andere gemeenschappelijke regelingen ontvangt u in deze periode ook van het
OV-bureau de jaarstukken over 2018 en de kaders voor de begroting 2020. De jaarstukken
zijn ter kennisname, de kaders kunt u aangrijpen om input te leveren voor de nieuwe
begroting. Voornemen is om de begroting te enten op een drietal hoofdambitielijnen:
verbeteren van de ontsluiting van wijken en platteland, toekomstvaste bereikbaarheid, en
verdere verduurzaming van het OV. Na verwerking van de input op deze kaderbrief zal de
concept-begroting in de loop van mei naar de raden en staten worden gezonden voor wensen
en bedenkingen.
Bespreking van deze brief is aangevraagd door GroenLinks, Stad & Ommeland en PVV.
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer (16.30)
Dit meerjarenprogramma is een investeringsprogramma voor de periode 2019-2022, maar
gaat ook in op visie- en beleidsontwikkeling en op de voorbereidingen die getroffen worden
in verband met de veranderingen en ontwikkelingen op de langere termijn m.b.t. mobiliteit.
Aangegeven wordt dat dit jaar wordt gewerkt aan de harmonisatie van het GVVP Haren met
het verkeer- en vervoerbeleid van Groningen en Ten Boer. Aandacht wordt o.m. gegeven aan
de twee grootste projecten op dit moment, Ring Zuid en Spoorzone, aan de met het
coalitieakkoord toegenomen nadruk op leefkwaliteit, de studie naar een
verkeerscirculatieplan, het ontwikkelen van een nieuwe OV-visie, Smart Mobility, de
harmonisatie van het parkeerbeleid van de drie oude gemeenten, en verkeersveiligheid.
Dit raadsvoorstel was te laat voor de piepmail. De agendacommissie heeft ingeschat dat er
voldoende fracties zijn die bespreking wensen.
Binnenstadsprogramma (16.30)
Het uitvoeringsprogramma Binnenstad Ruimte voor Jou is ongeveer halverwege. In de
bijlage bij onderhavige brief wordt een overzicht gegeven van lopende en toekomstige
uitvoeringsprojecten, met een apart hoofdstuk over de financiën. De periodieke actualisatie
wordt verwacht in het kader van de vaststelling van de begroting 2020, eind dit jaar.
Bespreking van deze brief is aangevraagd door GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, en
Stad & Ommeland.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,
Wolbert Meijer
Raadsadviseur

