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Uitvoeringsplan-Groen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Guido Hummel (beleidsmedewerker), guido.hummel@groningen.nl, 050 367 4759
Rick Pos (bestuursadviseur), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
Het uitvoeringsplan Groen is het praktische vervolg op het programmatische Groenplan Vitamine G,
dat in september jl door de raad is vastgesteld. Er wordt tot en met 2025 ruim 24 miljoen euro
geïnvesteerd in het vergroenen en klimaat adaptief maken van de gemeente. Dat betreft de aanplant
van extra bomen, het ontstenen van de openbare ruimte, de aanpak van klimaatkwetsbare wijken en
andere klimaat adaptieve gerelateerde projecten, landschaps- en ecologieprojecten, en het
renoveren en biodivers maken van groenvakken en het vervangen van bomen die bijvoorbeeld zijn
gesneuveld door stormschade en ziekten. Projecten die de komende jaren al op de rol stonden
(Dudok aan het Diep, Schouwburgplein, Grote Markt, Nieuwe Boteringestraat, Damsterplein en
vergroening van wijkvernieuwingswijken) worden vergroend, maar er worden ook nieuwe projecten
geïnitieerd (Nieuwe Ebbingestraat, Europapark, de Bedumerweg, Hanzeplein en de wijken
Vinkhuizen en Hoogkerk-Noord). Criteria voor de prioritering zijn: integraliteit, klimaatbestendigheid,
realiseren SES, gemeenschappelijke doelen landschap, uitvoeringsgerichtheid en bijdrage van
derden. Verder kunnen invloed op de planning hebben: de aanpak (uiterlijk 2024) van urgente
locaties uit de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen, het voortzetten van lopende
projecten, het feit dat sommige projecten al gehonoreerd zijn, en de mogelijkheid om werk met werk
te maken.
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O
discussie, lang gewacht op concretisering van het Groenplan Vitamine G, belangrijk
politiek item, prioritering in tijd en middelen (hoewel collegebevoegdheid) vraagt om reflectie vanuit
de raad.

Voorgeschiedenis
Definitief-Groenplan-Vitamine-G-Raadsvoorstel-23-juni-2020 (Politieke woensdag 26/8/20)

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 één ronde: politieke vragen en debat met elkaar en wethouder over de
geplande activiteiten, de prioritering en de criteria daarvoor.
Totaal beschikbare tijd is per fractie ongeveer 4 minuten en voor het college 15 minuten.

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

