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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2020

2023 vast te stellen.

Samenvatting

De basis voor dit Meerjarenprogramma (MJP) vormt de omgevingsvisie The Next City en het
Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen 2019 2022. Hierin is onze ambitie vastgelegd dat we
de gemeente Groningen als economische motor willen versterken en zo de werkgelegenheid willen
faciliteren. Uitgangspunt bij nieuwe opgaves en gebiedsontwikkelingen is dat we zoeken naar
groei en kwaliteitsverbetering laten samengaan met ambities op energie en leefkwaliteit en waar mogelijk
financiële middelen combineren. Dit Meerjarenprogramma volgt op het Meerjarenprogramma 2019 2022
dat in mei 2019 door uw raad is vastgesteld. De ambities en opgaven zijn in het Meerjarenprogramma
gelijk gebleven. In het Meerjarenprogramma wordt tevens aangegeven hoe de beschikbare financiële
middelen over het programma worden verdeeld.

B&W-besluit d.d.: 17 december 2019
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De aanleiding voor dit Meerjarenprogramma is het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen. De
ambities uit het Coalitieakkoord vormen samen met onze ambities uit The Next City de basis voor dit
Meerjarenprogramma. Met dit Meerjarenprogramma beschrijven we onze opgaves en activiteiten voor de
komende 4 jaar en geven we voor 2020 concreet aan wat wij hiervoor gaan doen.
Kader

Het kader is onze omgevingsvisie The Next City en het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen.
Argumenten en afwegingen

Het Meerjarenprogramma Ruimtelijke economie geeft onze ruimtelijke opgaven weer en vertaalt deze in
een programma dat het vestigingsklimaat van Groningen aantrekkelijk houdt en versterkt. We willen de
gemeente Groningen als economische motor versterken en zo de werkgelegenheid faciliteren. We koersen
het komende collegeperiode op een toename van 5.000 banen en zetten in op een inclusieve arbeidsmarkt.
Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de belangrijkste pijlers onder onze economie.
Om dit te bereiken werken we aan twee sporen:
Allereerst werken we aan een vervolg op ons economisch programma voor de komende collegeperiode,
waarbij we ook aandacht hebben voor de nieuwe gebieden uit Haren en Ten Boer. Hiermee zetten we in op
versterking van het ondernemerschap.
Daarnaast creëren we investeringsruimte voor verbetering van het vestigingsklimaat. Hiermee versterken
we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Door inzet op verbetering van ons
vestigingsklimaat leveren we een belangrijke bijdrage aan onze leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van
onze gemeente.
Het eerste spoor is uitgewerkt in het nieuwe economische programma 2020 2022. In dit economische
programma gaan we ook uitgebreid in op de manier waarop we tot een inclusieve arbeidsmarkt willen
Hiermee geven we invulling aan het amendement dat door uw
raad bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma Ruimtelijke economie 2019 2022 is aangenomen.
Hierin heeft u ons verzocht om in dit Meerjarenprogramma het stimuleren van werkgelegenheid voor
vakkrachten en werkzoekenden met een beroepsopleiding als prioriteit toe te voegen.
De opgaves en onderbouwing voor dit laatste spoor benoemen we in het bijvoegde Meerjarenprogramma
Ruimtelijke Economie.
Uitgangspunt bij nieuwe opgaves en gebiedsontwikkelingen is dat we zoeken naar mogelijkheden om
maatschappelijke coalities, waarbij wij en onze partners beide verantwoordelijkheid voelen en bereid zijn
tot investeren. Ook willen we op een integrale, gebiedsgerichte wijze onze opgaves aanpakken: We willen
economische groei en kwaliteitsverbetering laten samengaan met ambities op energie en leefkwaliteit en
waar mogelijk financiële middelen combineren.
De belangrijkste opgaven zijn:
1. Faciliteren van de groei van de werkgelegenheid
We willen Groningen als economische motor versterken. Hiermee willen we voldoende
werkgelegenheid voor onze inwoners kunnen bieden, in de gemeente en regio, hoog- en laagopgeleid.
Een aantrekkelijke gemeente is immers een gemeente met voldoende werk voor iedereen.
2.

Behouden en versterken van de aantrekkelijkheid
Een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en verblijven maakt Groningen interessant voor
bestaande en nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven. Een aantrekkelijk werk- en leefklimaat van
onze werklocaties is hiermee een belangrijke vestigingsplaatsfactor, voor bestaande bedrijven die
willen blijven, nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, en een plek waar werknemers met plezier naar
toe gaan.
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3.

Flexibel en wendbaar zijn bij veranderingen
Bij alles wat we doen willen we rekening houden met de economische dynamiek en mogelijke
veranderingen. Hiermee kunnen we onze werkgevers en werknemers in de gemeente -ook bij een
veranderende economie- zo goed mogelijk ondersteunen en blijven faciliteren.

We zetten de ingezette lijn van het huidige Meerjarenprogramma Ruimtelijke economie (vastgesteld in mei
2019) voort. Belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen ten opzichte van het vorige
Meerjarenprogramma zijn:
Aanscherping uitvoering MJP: Het huidige meerjarenprogramma is vastgesteld in mei 2019. Na
vaststelling zijn we van start gegaan en zijn nagenoeg alle in het MJP benoemde projecten via een
projectopdracht vastgesteld. Bij de projectuitwerking komen we nu tot een aanscherping van de
planning voor onze uitvoeringsprojecten;
De prioritaire projecten en opgaves zijn geactualiseerd;
Er is een scherpere planning en begroting voor de uitvoeringsprojecten opgesteld.
Resultaten 2020
In 2020 willen we een aantal voorstellen aan uw raad voorleggen voor nieuw beleid of uitvoering van
projecten. Het gaat dan om:
We komen met nieuw beleid op de overnachtingenmarkt, retail, horeca. Voor deze trajecten willen we
in het eerste kwartaal 2020 een brief aan uw raad sturen met onze belangrijkste uitgangspunten. Ook
starten we met actualisatie van onze binnenstadsvisie;
Voor de daghoreca in de binnenstad starten we een bestemmingsplanprocedure op: de inhoudelijke
discussies zijn gevoerd met GCC, KHN en MG, er is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd en het
conceptplan ligt ter inzage;
we zijn gestart met het opstellen van een strategie werklocaties. Met bedrijvenverenigingen, eigenaren
en gebruikers hebben we voor al onze werklocaties een heldere toekomststrategie, zo mogelijk ook met
een gezamenlijke investeringsagenda. Dit leggen we in 2020 voor aan uw raad;
In het kader van het nieuwe Campusplan 2020-2025 zijn we gestart met opstellen van een nieuw
vestigingskader en gezamenlijke agenda voor Zernike;
voor MartiniTradePark en Hoendiep willen we uw raad voorstellen in te stemmen met de visies en het
opstellen van een investeringsagenda. Voor de Scandinavische Havens maken we een projectopdracht,
inclusief aanpak van de Bornholmstraat.
In het bijgevoegde Meerjarenprogramma geven we vervolgens aan met welke activiteiten we bovenstaande
doelen willen verwezenlijken. Tevens maken we een vertaling naar de financiële middelen die in de
begroting voor het programma Ruimtelijke Economie zijn opgenomen.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het Meerjarenprogramma komt voort uit onze ambities uit onder andere The Next City. Bij het opstellen
van The Next City heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Bij het opstellen van het vorige
Meerjarenprogramma 2019 2022 hebben we input opgehaald bij de ondernemersverenigingen. Het
voorliggende Meerjarenprogramma bevat dezelfde ambities en opgaven en wijkt daarmee niet af van de
eerder opgehaalde input. Hiermee is het Meerjarenprogramma een optelsom van ambities uit het
Coalitieakkoord en The Next City, nieuwe trends en ontwikkelingen en wensen van ondernemers.
Financiële consequenties

Het Meerjarenprogramma heeft geen financiële consequenties.
Overige consequenties

Niet van toepassing.
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Vervolg

Na vaststelling door uw raad geven we uitvoering aan het Meerjarenprogamma conform de aangegeven
uitvoeringsopgaven. Eind 2020 leggen we een nieuw Meerjarenprogramma 2021 2023 voor waarbij wij
enerzijds terugblikken en opnieuw een doorkijk geven op onze ambities en opgaven voor de jaren daarna.
Lange Termijn Agenda

Het Meerjarenprogramma staat op de LTA van januari 2020..
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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