
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 augustus 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Collegebrief Verstedelijking en mobiliteit (7 juli 2021)

Verstedelijking-Mobiliteit 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jilles Hazenberg (beleidsmedewerker), 050 367 7126, jilles.hazenberg@groningen.nl 

Marieke Eillert (bestuursadviseur Van der Schaaf)), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl

Sanne Ros (bestuursadviseur Broeksma), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Zoals toegezegd zet het college in deze brief op hoofdlijnen uiteen wat de gemeentelijke inzet is op 

het gebied van verstedelijking en mobiliteit in verschillende overlegstructuren. Deze inzet is onder te 

verdelen in drie fasen: 

- Agenderen van opgaven en ambities

- Financieringsstrategie opgaven en ambities

- Van opgaven en ambities naar gezamenlijke projecten

Agendering gebeurt via verschillende overlegtafels  met regio, provincie en rijk:

1. BO-Leefomgeving / BO-MIRT

2. Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen Assen

3. Toekomstagenda Groningen

4. NOVI-gebied Groningen

5. Nationale Omgevingsvisie / Omgevingsagenda Noord-Nederland

6. Nationaal Programma Groningen

7. Deltaplan Noordelijk Nederland

8. Just Transition Plan

Veel van de hier benoemde trajecten richten zich primair op het agenderen van opgaven en ambities. 

Om bij stakeholders het spreekwoordelijke zaadje te planten. Uiteindelijke inzet is het samen 

uitwerken van het geagendeerde tot concrete investeringen in projecten. Het college gaat graag in 

gesprek over de gemeentelijke inzet aan al deze tafels. In de bijlagen een schema met de 

verschillende overlegstructuren, en een brief van het ministerie ‘Appreciatie en voortgang Deltaplan’.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verstedelijking-Mobiliteit
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:jilles.hazenberg@groningen.nl


Nagekomen bericht over ‘Digitale bibliotheek’ Verstedelijking/ mobiliteit.

We werken aan een digitale pagina waarop alles komt te staan wat relevant is, dit doen we in kader 

van Omgevingswet. Voorlopig hebben we aantal van deze documenten geplaatst op de website van 

omgevingsvisie via linkjes:https://gemeente.groningen.nl/documenten-en-contact-omgevingvisie (is 

nog in ontwikkeling).

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2021-15 („Zal binnen enkele weken - in aanloop naar de bespreking van de 

Omgevingsvisie in het najaar - in een paar pagina's op hoofdlijnen de samenhang der dingen en de 

inzet van het college m.b.t. mobiliteit, verstedelijking en economie op papier zetten. Ook in relatie tot 

de Noord NL verhoudingen. Inclusief tijdtabel, stroomschema, digitale bibliotheek en mogelijk de 

visionaire sessie zoals geopperd door CU.”)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, heeft raad in eerder stadium om gevraagd

Voorgeschiedenis
Eerdere bespreking (17 febr jl): Mobiliteit-verstedelijking-en-Haagse-lobby 

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. 

Beschikbare tijd: 70 minuten > ong. 4 minuten per fractie.

NB Mogelijk vraagt dit onderwerp meer tijd dan nu beschikbaar is. Aan het einde van de sessie kan 

overwogen worden in de 2e cyclus een vervolgsessie te beleggen.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-februari/10:30/Mobiliteit-verstedelijking-en-Haagse-lobby
https://gemeente.groningen.nl/documenten-en-contact-omgevingvisie
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