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De raad besluit

het meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020-2023 vast te stellen.

Samenvatting

Het meerjarenprogramma (MJP) Leefkwaliteit geeft inzicht in de investeringen van dit programma in de
periode 2020-2023. In alles wat we doen staat leefkwaliteit voorop. Een aantrekkelijk leefkwaliteit is niet
alleen cruciaal voor de eigen inwoners maar ook een voorwaarde om (internationaal) talent naar de
gemeente Groningen te halen en vast te houden. Het moet een plek zijn waar mensen prettig wonen,
opgroeien, studeren, ontspannen, ouder worden en uitgaan. Om de ambitie op het gebied van de
leefkwaliteit te realiseren en alle ontwikkelingen en opgaven goed te kunnen oppakken zijn alle relevante
beleidsvelden ondergebracht in het programma Leefkwaliteit. Op deze wijze is de reeds aanwezige
integrale werkwijze te verbeteren, kunnen uitgangspunten voor ruimtelijke en sociale opgaven in
samenhang worden geformuleerd en is het voeren van regie op het behalen van de doelstellingen beter
toe te passen. In het MJP zijn drie doelen beschreven:
1. Onze leefomgeving is robuust en veerkrachtig.
2. We stimuleren gezond, veilig en duurzaam leven in ons gebied.
3. In onze (binnen)stad en dorpen staat verblijfskwaliteit voorop.
Het programma betreft een integraal programma met veel raakvlakken met de andere programma's
Verkeer en Vervoer, Wonen, Energie en Ruimtelijke Economie, maar ook met Stadsbeheer en het sociale
domein.
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Aanleiding en doel

Het programma Leefkwaliteit is een nieuw programma. Het investeren in leefkwaliteit is altijd al een
primaire opgave van onze gemeente geweest. Dit deden we voornamelijk vanuit de verschillende
beleidsvelden. In de omgevingsvisie Next City uit 2018 hebben wij onszelf de ambitie opgelegd om onze
hoge leefkwaliteit te behouden of waar nodig te verbeteren, ook naar de toekomst. In alles wat we doen
staat een goede leefkwaliteit als doel voorop. Een aantrekkelijk leefkwaliteit is niet alleen cruciaal voor de
eigen inwoners maar ook een voorwaarde om (internationaal) talent naar de gemeente Groningen te halen
en vast te houden.
Ook in het coalitieakkoord 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' vormt het thema leefkwaliteit een
belangrijke pijler waarmee het college de komende periode aan de slag wil.
Het programma Leefkwaliteit is een integraal programma met veel raakvlakken met de andere
programm
hierdoor ook gezien worden als de lijm tussen deze verschillende pro
Het programma heeft ook een koppeling naar Stadsbeheer en het sociale domein, bijvoorbeeld met
betrekking tot inclusiviteit, armoedebeleid en gezondheid.

uit the Next City voor de komende vier jaar. We geven aan waar we (extra) inzet op plegen en waarom, en
maken de financiële vertaling in de gemeentebegroting.
Kader

-

Coalitieakkoord Gezond, groen, gelukkig Groningen
Omgevingsvisie The Next City.

Argumenten en afwegingen

In het meerjarenprogramma, als bijlage bij dit voorstel toegevoegd, kunt u in meer detail over de
actiepunten en doelstellingen van het programma Leefkwaliteit lezen. Hieronder volgt een korte
samenvatting met enkele speerpunten.
Robuust en veerkrachtig
Onder deze pijler vallen de volgende onderwerpen:
Groen, natuur, landschap en biodiversiteit
Klimaatadaptatie
We maken een uitvoeringsgericht groenplan waarin we aangeven hoe we onze groene ambities gaan
realiseren. Het plan is actiegericht en moet samen met grotere investeringen in het groen een belangrijke
bijdrage gaan leveren aan een groot scala van doelstellingen binnen het programma
Leefkwaliteit.Daarnaast werken we onder andere aan verschillende projecten om de landelijke en de
gemeentelijke ecologische structuur te verbeteren, versterken we de landschapskwaliteiten en maken we
een voorstel over het instrumentarium natuurinclusief bouwen.
We stellen een Strategische klimaatagenda vast, organiseren als koploper en voorbeeldgemeente de
Klimaatweek in oktober en gaan verder met de landelijke pliot klimaatadaptieve inrichting Plutolaan.
Gezond, veilig en duurzaam leven
Onder deze pijler vallen de volgende onderwerpen:
Gezond gebruik van de openbare ruimte
Ontmoeting en (groen) participatie
Lucht, geluid en bodem
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Het terugwinnen van de openbare ruimte om in te kunnen wandelen, fietsen en recreëren zijn belangrijke
doelstellingen in deze pijler. Tiny Forests en een goede uitwerking van onze Healthy Aging visie zijn
voorbeelden. Ook ons voedselbeleid draagt bij aan deze pijler door ontmoeting en gezonde voeding in de
buurtmoestuin te faciliteren. We actualiseren ons voedselbeleid. In het derde kwartaal starten we met de
sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum. We voeren de maatregelen uit het actieplan
wegverkeerslawaai uit, waarin inmiddels ook de maatregelen van de voormalige gemeenten Ten Boer en
Haren zijn opgenomen.
Verblijfskwaliteit staat voorop
Onder deze pijler vallen de volgende onderwerpen:
Ontwerp en betekenis
Herwinnen van openbare ruimte
Fietsen en parkeren
Ons erfgoed is een belangrijke identiteitsdrager. Het definieert voor een deel wat wij zijn: Groningers.
Dit zowel in stad als ommeland. Het ontwerpen van de openbare ruimte in stad, wijken en dorpen is een
belangrijke discipline waar de gemeente bijvoorbeeld via onze Welstand een belangrijke rol in heeft te
spelen. De openbare ruimte is immers met name ons domein. Annex de leidraad Binnenstad starten we in
2020 met het maken van een leidraad openbare ruimte. Hierin landen onder andere de uitkomsten van de
ontwerpmanifestatie-projecten, klimaatadaptieve inrichting Plutolaan en de wijkvernieuwing en
dorpsversterking. Tevens werken wij aan een nota Hoogbouw en werken we samen met het programma
Binnenstad aan het programma van eisen voor het inrichtingsontwerp voor de Grote Markt. Ook met
specifieke maatregelen gaan we aan de slag met fietsparkeren. We zoeken naar voldoende
stallingsmogelijkheden, proberen het gedrag van fietsers te beinvloeden en zullen handhavende
maatregelen gaan toepassen op foutgestalde fietsen. We blijven inzetten om de stad sterker aan het water
te presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water in de stad beter in te
zetten.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Financiële consequenties

De beschikbare middelen binnen het Meerjarenprogramma Leefkwaliteit verschillen per jaar. In tabel 1 zijn
de beschikbare middelen over de periode 2020-2023 weergegeven.
Tabel 1 beschikbare middelen (bedragen x 1000)
2020

2021

2022

2023

200

200

200

925

775

375

080

152

168

1. Robuust en veerkrachtig
2. Gezond, veilig en duurzaam leven

4.867

3. Verblijfskwaliteit staat voorop
Totaal

10.334

In het meerjarenprogramma is een gedetailleerder overzicht gegeven van hoe de beschikbare middelen per
pijler zijn opgebouwd. Tevens is aangegeven hoe de bestedingen er in hoofdlijnen uitzien. De geplande
bestedingen kunnen hoger liggen, aangezien ook middelen van externe partijen daarbij zijn meegenomen.
Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage van het Nationaal Programma Groningen voor de organisatie van de
Klimaatweek en de bijdrage van de Provincie Groningen voor de sanering van de vuilstort bij Woltersum.
Overige consequenties

Er zijn geen overige consequenties.
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Vervolg

We gaan aan de slag met de projecten en activiteiten die genoemd staan in het Meerjarenprogramma.
Lange Termijn Agenda

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
burgemeester,

secretaris,

Koen Schuiling

Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken.
Alle hulpteksten worden verwijderd..
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