
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16 december 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Bestemming Binnenstad – Grote Markt vaststelling Programma van Eisen en voorbereidingskrediet 
inrichtingsplan (16 dec 2020)

Bestemming-Binnenstad-Grote-Markt-vaststelling-programma-van-Eisen-en-voorbereidingskrediet-
inrichtingsplan 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Paul van den Bosch (projectmanager), paul.van.den.bosch@groningen.nl, tel. 06-51999118

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, tel. 050 367 8718

Korte samenvatting:
In juni heeft de raad ingestemd met het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor het maken 

van een Programma van Eisen (PvE), inclusief structuurschets, voor de herinrichting van de Grote 

Markt. Dit 1e voorbereidingskrediet is bij afronding van deze fase uitgenut. De afgelopen periode is 

gewerkt aan de totstandkoming van het PvE en heeft uitgebreide participatie plaatsgevonden. Deze 

producten zijn nu klaar en onderdeel van dit raadsvoorstel. Voorgesteld wordt nu om het PvE, 

inclusief structuurschets, vast te stellen en een aanvullend voorbereidingskrediet ad 900.000 euro te 

verstrekken voor de volgende fase: het maken van een inrichtingsplan. Het PvE is gerelateerd aan de 

vijf hoofdthema’s mbt de Grote Markt: centraal plein, voetgangersplein, ontmoetingsplein, levendig 

plein en klimaat-adaptief/duurzaam plein

Vermeld op LTA?
O Ja

O item nr 2020-151

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, de herinrichting van de Grote Markt is een majeur project, en de eisen die 

daaraan gesteld worden alsmede de financiën die daarmee gemoeid zijn politiek gevoelig
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Voorgeschiedenis
Actualisatie-programma-Binnenstad-collegebrief-20-5-2020-en-raadsvoorstel-20-5-2020 

(gecombineerde commissie 3/6/20, 21.15)

Uitgangspunten-totstandkoming-Programma-van-Eisen-Grote-Markt (collegebrief oktober 2020, niet 

besproken)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

De sessie vindt plaats in twee ronden: eerst de politieke vragen die beantwoording nodig hebben om 

tot een oordeel te kunnen komen, daarna debat met elkaar en de wethouder over de geplande 

activiteiten, de prioritering en de criteria daarvoor.

Totaal beschikbare tijd is per fractie ongeveer 4 à 5 minuten en voor het college 20 à 25 minuten.

Nadere informatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Binnenstadsvisie 

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/ 

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Binnenstadsvisie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitgangspunten-totstandkoming-Programma-van-Eisen-Grote-Markt
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/03-juni/21:15/Actualisatie-programma-Binnenstad-collegebrief-20-5-2020-en-raadsvoorstel-20-5-2020

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


