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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met veel genoegen bieden we u hierbij het startdocument Next City aan. Dit 
startdocument vormt de basis voor het gesprek met de stad en regie over de toekomst van 
de stad en de belangrijkste opgaven die op ons afkomen: the Next City. 

Groningen groeit hard. Niet alleen in inwoners, bezoekers en economische activiteiten 
maar ook in omvang. In 2019 maken in elk geval Ten Boer en Meerstad deel uit van de 
gemeente Groningen. Daardoor wordt het grondgebied van de gemeente aanzienhjk 
vergroot. Ook is dan de omgevingswet van kracht. Een nieuwe wet die alle regels voor de 
fysieke leefomgeving integreert en ontsluit. Daamaast verandert de relatie tussen overheid 
en burger, doordat de overheid meer uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van 
mensen. Deze ontwikkelingen, groei, wetgeving en veranderende verhoudingen, zijn voor 
ons reden om een omgevingsvisie te maken voor de stad van morgen. Een nieuwe visie 
op de toekomst van Groningen en omgeving; een gemeente met misschien wel 250.000 of 
meer inwoners. 

Wat vooraf ging 
In april 2015 heeft uw raad de brief over de Agenda voor Stad en Regio besproken. Uw 
raad heeft uw steun uitgesproken voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie en 
gepleit voor een breed participatieproces. 

Daartoe zijn we gestart met het traject 'the Next City'. Als eerste stap hebben we in 
november 2015, tijdens Let's Gro, met veel stadjers gesproken over de toekomst van de 
stad en de regio. We hebben daar veel waardevolle ideeen opgehaald. Daarnaast hebben 
vele binnenlandse en buitenlandse sprekers ons geinspireerd over trends en 
ontwikkelingen. Zeer bruikbare input die we hebben meegenomen bij het vervolg van The 
Next City. 

Ook hebben we met uw raad een werkgroep Next City gevormd. Deze werkgroep is 
inmiddels enkele keren bij elkaar geweest. Op 4 november 2015 en op 2 februari 2016 
hebben we daarin met u van gedachten gewisseld over zowel de inhoud als het proces. 
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Ook zijn wij met een deel van uw raad op 8 april 2016 naar Breda geweest om ons te 
laten inspireren door de nieuwe structuurvisie van Breda, zowel op inhoud als op proces. 

Startdocument 
Natuurlijk beginnen we de discussie over de toekomst van de stad niet helemaal opnieuw. 
De laatste jaren zijn hierover op verschillende momenten al gesprekken gevoerd. Sinds 
2013 doen we dat op het inspiratiefestival Let's Gro. In 2015 hebben we in de 
Fietsstrategie aangegeven hoe de fiets kan bijdragen aan stedelijke uitdagingen. In de 
Woonvisie (2015) hebben we richting gegeven aan ons woonbeleid. In de 
Binnenstadsvisie (2016) hebben we bepaald hoe we onze binnenstad klaar maken voor de 
toekomst. In trajecten als de lABR en de Routekaart Groningen Energieneutraal werken 
we aan de energietransitie. Met het gebiedsgerichte werken geven we vorm aan cocreatie-
trajecten in diverse wijken. 

Er is al veel voorwerk gedaan. Het is nu zaak om de grote lijn te vinden en de 
belangrijkste opgaven voor de stad vast te stellen. En om vervolgens te verkennen welke 
keuzes daarmee samenhangen. Dat gaan we samen met de stad doen. 

Om het gesprek met de stad goed te kunnen voeren hebben we bijgaand startdocument 
opgesteld. In dit document hebben we neergezet wat de aanleidingen zijn om een nieuwe 
visie op de stad te ontwikkelen, wat voor stad Groningen is en welke ontwikkelingen op 
de stad afkomen. 

We hebben op basis daarvan vijf opgaven geformuleerd: 
1. Faciliteren groei van de stad; 
2. De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio; 
3. De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners; 
4. De energietransitie wordt versneld; 

5. ledereen helpt mee in een groeiende stad. 

In het startdocument kunt u hierover meer lezen. 

Proces 
De bovenstaande opgaven hebben we in het startdocument uitgewerkt in een aantal 
vragen. Aan de hand van deze vragen gaan we in mei en juni in gesprek met de stad en 
regio. 
Aan de hand van de vijf opgaven en bijbehorende vragen organiseren we vijf 
conferenties. Deze conferenties duren een middag (of avond) en vinden plaats op een 
inspirerende locatie. De conferenties zijn voor iedereen toegankelijk, uiteraard ook voor 
uw raad, maar we nodigen ook gericht uit. Op deze manier halen we tot de zomer uit de 
hele stad informatie op. Na de zomer reflecteren we, schrijven we verder, en nodigen we 
dwarsdenkers uit met ons mee te denken. We nemen ook de ruimte om na de zomer nog 
verdiepende/afrondende gesprekken te kunnen voeren. Ook organiseren we na de zomer 
een zesde bijeenkomst waarin we proberen te komen tot een gedeelde 
(investerings-)agenda. 

Naast deze conferenties grijpen we mogelijkheden aan om het gesprek over The Next 
City via reguliere overleggen te voeren, zoals bijvoorbeeld het Akkoord van Groningen. 
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Ook bieden we het startdocument ter reactie aan diverse onderdelen (ondernemers, 
bewonersorganisaties, dwarsdenkers, maatschappelijke instellingen) van onze stadse 
samenleving aan via onze reguliere contacten of zonodig via specifieke bijeenkomsten. 
Tevens maken we het startdocument digitaal beschikbaar. We bieden iedereen de kans om 
via een website het startdocument te lezen en een reactie te geven. 

In bijgevoegd schema hebben we het proces weergegeven. 

Vervolg 
Graag wisselen wij met uw raadscommissie Ruimte en Wonen in mei van gedachten over 
het startdocument, het proces en uw rol als raad (inclusief de werkgroep) hierin. Wij zijn 
benieuwd naar uw eerste reactie, suggesties en aanvullingen. We nemen in het 
vervolgproces de tijd om de gesprekken goed te kunnen voeren, eventuele 
vervolggesprekken een plaats te geven, ook na de zomer, en tot een goede afronding te 
komen. De uitkomst van deze gesprekken gebruiken we om een richtinggevend 
keuzedocument op te stellen dat we naar verwachting eind 2016 aan uw raad kunnen 
voorleggen. 

Wij gaan er van uit u voldoende te hebben geinformeerd en zien uit naar een inspirerend 
proces en discussie met de stad, de regio en uw raad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



D0EL5TELUNGEN H'HE NEXT CITY 
#GRONINGEN 2030*. 

als 'stip op de horizon': welke kant gaan we 
op? 'Stad op scherp' voldoet niet meer; 
de stad groeit hard (en gaat samen met 
Meerstad en Ten Boer). Hoe gaan we 
daarmee om?; 

wat komt er verder nog op de stad af ? 
aandacht voor het bestaande, adapttef 
vermogen voor de toekomst; 
nieuwe omgevlrtgswet vraagt om een verdere 
integratie gemeentelijke plannen; 
veranderende relatie overheid-burger: meer 
uitgaan van eigen kracht en zelfredzaamheid 
van mensen; 

samen met partners in de stad de 
investeringsagenda vormgeven; 
ruimte voor pilots en experimenten. 

APRIL 2016: 

STARTDOCUMENT THE NEXT CITY' 

NOVEMBER 2016 

KEUZENOTA 

VOORJAAR 2017: 

ONTWERP-OMGEVINSSVISIE 

NAJAAR 2017: 

OMGEVINGSVISIE 

VERKGELEGENH 
STAD EN REGIO 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COUEGE: 
WANNEER? 

deskundige/inspirator ruimtelijke 
kwaliteit, gezaghebbende architect, 
Planbureau voor de Leefomgeving, 
provincie, Regio Groningen-Assen, 
Ten Boer, beleggersen 
fnvesteerders, SSH, Groningen 
Airport Eelde, OV-bUreau 
Groningen/Orenthe, expert digitale 
bereikbaarheid, GCC. 

bovenste verdieping V&D. 

wethouder van der &haaf 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COLLEGE: 
WANNEER? 

EID GROEIT MEE IN 

aangevende en onbekende) (toonaam 
ondernemers, CEO's, mensen uit 
het MKB en liestinjrders van 
kennisinstellingen (ook UMCG en 
Martini) en overheden, NOM, 
arbeidsmarktregio, iaunchcafe, IT-
bedrijven {Internet of Things}, 
ondernemersverenigingen, Fonds 
Ondernemend Groningen, scholen 
(MBO), 

The Big BuildingAaunchcBfe. 
EZ/RB&OAaunchcafe 
wethouder van Keulen 

DE GROEIENDE STAD BLIJFT LEEFB, 
AANTREKKELIJK VOOR AILE INWONERS 

WIE: Wijkverenigingen, huurders- en 
bewonersorganisaties, 
woningcorpor^ties. Ten Boer, 
fietsersbond, Stadadviseert, GGD, 
Healthy Ageing (HANNN), 
Sportkoepel, expert bewegen in de 
openbare ruimte, ontwerpers 
openbare ruimte, experts 
verduurzaming, 
studentenvereniglngeii 
(Contractus). 

IEDEREEN HELPT MEE IN EEN GROEIEI 
STAD 

vertegenwoordtging WU-teams, 
zof^tnstelMngen, 
woningcorporattes, 
ouderenbonden, HANNN, 
Stadadviseert, Humanitas, polrtie, 
vtucbtelingenwerk. 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COLLEGE: 
WANNEER? 

watertoren 

wethouder de Rook 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COLLEGE: 
WANNEER? 

pand WlJ-team. 
sociaal ctomein 
wethouder Schroor 

hoe 
zie 

stad 
2030 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COLLEGE 
WANNNEER? 

lETRANSITIE WORDT VERSN 

woningcorporaties, WarmteStad, 
provincie Groningen, GRESCO, 
energieleveranciers, Grunneger 
Power, Energieloket, ENEXIS. 
ondernemers In duurzaamheid, 
Entrance. 

Energy Barn (Entrance) 
lABR 
wethouder Gijsbertsen 

HOE KUNNEN INITIATIEVEN EN PARTUEN ELKAAR VERSTERKEN? 

WE DE STAD? 

WAAR: 
DOOR WIE: 
COLLEGE: 
WANNEER? 

bedrijven, overheden en particulieren die 
investeren in stad en regio. Ook partijen diejuist 
(bewust) niet investeren, kennisinstellingen Fonds 
Ondernemend Groningen, cuttuurinstellingen, 
(grotere) bedrijven in destad en regio (bijv. Google, 
IBM,AveBee.d.], 

Prinsenhof 

burgemeester Den Oudsten 
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