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Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Definitief Groenplan Vitamine G (24 juni 2020)
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Definitief-Groenplan-VitamineG.pdf

Korte samenvatting:
Het Groenplan is de uitwerking van de groene ambities uit het coalitieakkoord. Het is een
koersdocument waarin de aandachtsgebieden worden benoemd, de leidende principes en nader uit
te werken beleidsinstrumenten. Het uitvoeringsplan dat e.e.a. zal omzetten in concrete projecten
wordt in oktober verwacht. De ambitie van het Groenplan is om meer, beter en bereikbaar groen te
realiseren, door o.m. jaarlijks 1000 bomen te planten en 30.000 m2 extra groen toe te voegen,
particulieren te stimuleren om bomen te planten, en het bestaande groen aantrekkelijker,
klimaatadaptiever, diverser en bereikbaarder te maken. Er zal gewerkt worden aan een robuust
groen netwerk, aantrekkelijke en diverse parken, gezonde woon- werk- en winkelgebieden, en een
toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied. Het college is al gestart met de
vergroeningsopgave: het zgn. openingsbod. Dit betreft o.m. de vergroening van het Damsterplein, de
vergroening van schoolpleinen, nieuwe projecten in het landelijk gebied Haren etc. De reacties op
het concept Groenplan zijn beantwoord in de inspraaknota, de opgehaalde ideeën krijgen een plaats
in het uitvoeringsplan.
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Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x
Discussie, fundamenteel visiestuk voor komende jaren, waarin duidelijke politieke keuzes
worden gemaakt

Voorgeschiedenis
Aanvankelijk wilde de agendacommissie zelf een inspraaktraject organiseren rond het conceptGroenplan. Door de coronacrisis moest hiervan worden afgezien. Het college heeft de
agendacommissie overtuigd van het gedegen inspraaktraject dat door de organisatie was opgezet.
De conceptnota (zie dossier Groenbeleid, hieronder ) is destijds dan ook voor kennisgeving
aangenomen en niet geagendeerd.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende bijeenkomst kunnen de fracties hun visie op het Groenplan en het
daaraan voorafgaande proces geven, en eventueel amendementen en moties aankondigen.
Voorafgaand is er gelegenheid voor insprekers om hun bijdrage te leveren.
Tijdens de besluitvormende vergadering kunnen ingediende amendementen en moties worden
besproken, om vervolgens over zowel de amendementen en moties als het raadsvoorstel zelf te
stemmen.

Nadere informatie
Dossier Groenbeleid

