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Introductie 
 

De gemeente had StadAdviseert gevraagd mee te denken en advies uit te brengen over ‘The Next 
City’: het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Groningen. Een 
omgevingsvisie is een integrale toekomstvisie voor het grondgebied van de huidige gemeente 
Groningen met het accent op de fysieke leefomgeving. 
 

 
 

De omgevingsvisie komt via het volgende proces tot stand:  
 
Stap 1: Startdocument en eerste gespreksronde (voorjaar 2016) 
In 2016 legde de gemeente een startdocument voor in een uitgebreid participatieproces.  
Hierin stond de vraag centraal wat we als de grootste opgaven zien voor de toekomst voor de stad. 
 
Stap 2: Strategische koers en tweede gespreksronde (november 2017) 
Als antwoord op de opgaven uit het startdocument beschreef de gemeente de voorgestelde richting voor de 
omgevingsvisie. Heeft de gemeente de juiste hoofdlijnen van beleid te pakken waarlangs we de stad moeten 
gaan ontwikkelen? 
 
Stap 3: Ontwerp-omgevingsvisie en ter inzagelegging (maart 2018) 
Alle input is vervolgens verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie. Als inspraakversie is dat de laatste stap op weg 
naar de definitieve omgevingsvisie.  
 
Stap 4: Definitieve omgevingsvisie (juli 2018) 
De inspraakreacties worden verwerkt en waar nodig wordt de visie verfijnd of aangescherpt.  
De definitieve visie wordt waarschijnlijk elke twee jaar vernieuwd. 
 
 
 

Input en advies StadAdviseert: Strategische koers (stap 2) 
 

De vraag aan StadAdviseert vond plaats tijdens de tweede stap in het proces: net na het verschijnen 
van de ‘Strategische koers’ (november 2017). De gemeente wilde de input en adviezen van 
StadAdviseert verwerken in een derde document: de ontwerp-omgevingsvisie.  
 
Hoewel er breed is gesproken over de opgaven en de gewenste ontwikkelrichtingen voor de stad, 
stonden deze avond twee vragen centraal:  
1. Eenzaamheid tegengaan, welke fysieke ingrepen denk je dan aan? 
2. En kun je ingrepen bedenken die tweedeling in de stad verminderen? 
 
Hieronder volgt een terugkoppeling wat er met de input en adviezen van StadAdviseert is gedaan. 
Gemakshalve hebben we alle input gebundeld tot een zestal adviezen. 
  



Advies 1 
Advies StadAdviseert: Groepen zouden meer gemixt moeten worden. Bijvoorbeeld meer gemêleerde 
doelgroepen in de binnenstad zoals gezinnen en ouderen, en ook minder concentratie van ouderen 
in bepaalde wijken. 
 
Reactie gemeente: We hebben het mixen van doelgroepen op meerdere plekken in de ontwerp-
omgevingsvisie terug laten komen:  
- Pagina 3: Bij de top 12 keuzes voor de stad hebben we onder punt 6 opgenomen: “In de wijken 

zetten we in op meer aanbod aan sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens 
en koopwoningen. Daarnaast spreiden we sociale huurwoningen meer over de stad." 

- Pagina 15: “Gemengde wijken, met woningen voor alle inkomens en met werkgelegenheid, sport 
en recreatie teruggebracht in de wijk, zijn daarbij het uitgangspunt. Ook gaan we 
bewonersgroepen meer mixen. Zo dragen ruimtelijke ingrepen bij aan een inclusieve 
samenleving.” 

- Pagina 20: “Woningbouw in de grotere binnenstad voor alle doelgroepen.” 
- Pagina 29: “Bij nieuwbouw stellen we minimumpercentages vast voor sociale huur en voor 

middeninkomens. Voor meer diversiteit in de wijken stellen we percentages voor sociale huur 
vast, of juist voor huur- of koopwoningen. Sloop kan nodig zijn.” 

- Pagina 37: Bij de uitgangspunten: “We zorgen voor gemengde wijken met verschillende typen 
woningen aansluitend bij verschillende doelgroepen.” 

- Verderop ook de noodzaak om de noordelijke wijken ook voor de ‘millenials’ aantrekkelijk te 
maken. Ook gaan we hier in op gemengde wijken met minimale percentages voor sociale 
huurwoningen en woningen voor middeninkomens.  

 
Advies 2 
Advies StadAdviseert: Ouderen moeten c.q. willen zo lang mogelijk op hun eigen plek blijven wonen. 
Dan heb je het over zorg en voorzieningen nabij en een ontmoetingsplek. Sensoren en domotica 
kunnen hierbij ondersteunen. Eenzaamheid ontbreekt in het stuk. Sociaal isolement ook doorbreken 
door markten, nijverheid in buurten te stimuleren. Zorg voor voorzieningen in de nabijheid, plekken 
voor ontmoeting, wijkmarkten. Creëer meer massa: meer winkeltjes, beetje parkeerruimte,  
activiteiten rond bijzondere dagen: echt het hart van de buurt maken. 
 
Reactie gemeente: We hebben bovengenoemde aspecten verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie. 
Bijvoorbeeld:  
- Pagina 37: “We creëren gemengde woonmilieus die uitnodigen tot het aangaan en onderhouden 

van sociale contacten. Specifiek voor senioren en mensen met een beperking houden we 
rekening met toegankelijkheid, sociale veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. 
Technologie kan bijdragen aan veilig langer thuis kunnen wonen (sensoren, domotica).” 

- Pagina 37: We gaan de wijkcentra in de noordelijke wijken versterken. Dat doen we door meer 
massa te creëren, voorzieningen in de wijk te concentreren (winkels, bibliotheek, WIJ-team, zorg, 
wijkmarkt) en de wijken aan te takken op radialen die naar de binnenstad lopen. 

- Pagina 38: “We zetten gericht in op fysieke maatregelen die participatie, ontmoeting en sociale 
contacten in de wijken stimuleren. (….) Dat is goed tegen eenzaamheid, tweedeling en brengt 
bevolkingsgroepen bijeen. We willen dit doen door versterking van de wijkcentra, groen en 
concentraties van voorzieningen op loopafstand. (….) 

- Pagina 38: “Voor maatschappelijke activiteiten en ontmoeting zoeken we ook aansluiting bij niet-
gemeentelijk vastgoed, zoals verzorgingstehuizen, scholen, bibliotheken, bedrijven. (.…) 

 
Advies 3 
▪ Advies StadAdviseert: De gemeente zou beter moeten uitleggen welke keuzes worden gemaakt 

en waarom. Wat is de nieuwe richting? Maak het document compacter en geef houvast in 
prioriteiten. Bijvoorbeeld de tien grootste koerswijzigingen weergeven. 



▪ Reactie gemeente: In de ontwerp-omgevingsvisie hebben we een top 12 keuzes voor de stad 
opgenomen (pagina 3). In de Inleiding (pagina 4 en verder) geven we een toelichting op het 
waarom van bepaalde keuzes.  

 
Advies 4 
▪ Advies StadAdviseert: In de tekst van de Strategische koers zijn veel intenties opgenomen (“wij 

willen”, “wij denken” etc.) 
▪ Reactie gemeente: De teksten zijn stelliger gemaakt. Woorden als “mogelijk” en “misschien” 

hebben we zoveel mogelijk weggelaten. 
 
Advies 5 
▪ Advies StadAdviseert: Wat verstaan jullie onder de term “bijzondere doelgroepen”? Graag 

toelichten. 
▪ Reactie gemeente: Op pagina 37 hebben we dit toegelicht: “zoals kwetsbare personen, 

statushouders, wonen/zorg en urgente woningzoekenden”.  
 
Advies 6 
▪ Advies StadAdviseert: Er zou meer aandacht moeten zijn voor de waarde van een zinvolle 

dagbesteding.  
▪ Reactie gemeente: We hebben dit opgenomen in paragraaf 3.2 Inclusieve gemeente op pagina 

15: (….) “Mensen halen veel leefkwaliteit uit het hebben van werk. We zetten ons ervoor in dat 
er zoveel mogelijk banen zijn voor iedereen. Toch zijn er nu niet genoeg banen om iedereen aan 
het werk te helpen. Voor mensen zonder betaald werk kan leefkwaliteit dan bestaan uit het 
hebben van een zinvolle dagbesteding en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Dat 
kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en via toegankelijke voorzieningen 
in de wijken. Belemmeringen daartoe willen we zoveel mogelijk wegnemen.” 

 
 

Onze dank aan de leden van StadAdviseert 
 
De gemeente had StadAdviseert gevraagd mee te denken en advies uit te brengen over ‘The Next 
City’: het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Groningen. De 
themabijeenkomst in november in Het Kasteel heeft geleid tot interessante en waardevolle adviezen.  
We danken StadAdviseert dan ook graag voor het meedenken.   
 


