
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16 december 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2021-2024 (raadsvoorstel 9/12/20)

Meerjarenprogramma-Stadsontwikkeling-2021-2024 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ingrid van Ierssel (directiesecretaris), ingridvanierssel@groningen.nl,  050 367 6128

Ronald Klaassen (beleidsmedewerker), ronald.klaassen@groningen.nl, 050 367 8904

Korte samenvatting:
Stadsontwikkeling herijkt jaarlijks haar meerjarenprogramma’s. Dit jaar worden ze voor het eerst 

gebundeld voorgelegd. De basis voor de programma’s vormen de omgevingsvisie, het coalitieakkoord 

en desbetreffende visies. In de programma’s wordt geschetst hoe ambities en financiering samen 

komen. Ze vormen daarmee een antwoord op de opgaven waar de gemeente voor staat. De grote 

vraagstukken in de omgevingsvisie komen samen in het centrale thema leefkwaliteit. De gemeente 

Groningen geeft de groei in woningen en banen plek in de bestaande stad, werkt versneld aan de 

energietransitie, blijft een ongedeelde stad waarin de welvaart gelijk wordt verdeeld en wil vooral 

een aantrekkelijke stad blijven met veel ruimte voor ontmoeting, beweging en verblijven. In het 

coalitieakkoord is deze ambitie versterkt en aangescherpt: ruimte bieden voor investeringen in 

leefkwaliteit en groen door de openbare ruimte anders in te richten. E.e.a. is reeds uitgewerkt in het 

Groenplan en de Woonvisie, en voor 2021 staat de Mobiliteitsvisie op het programma, samen met de 

ontwerpleidraad voor de herinrichting van de openbare ruimte in onze wijken en dorpen. De MJP’s 

beschrijven belangrijke stappen in de uitvoering die in 2021 worden gezet en belangrijke 

beleidsstukken die aan de raad zullen worden voorgelegd. Annex aan de opgaven voor de komende 

tijd liggen een aantal principiële vraagstukken voor waar het college graag met de raad over van 

gedachten wisselt: 

- Er is meer regie van de gemeente nodig. 

- Er zijn minder investeringsmiddelen beschikbaar.

- Het wordt nog belangrijker om ontwikkelingen integraal te bezien.

Vermeld op LTA?
O Ja

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Meerjarenprogramma-Stadsontwikkeling-2021-2024
mailto:ronald.klaassen@groningen.nl
mailto:ingridvanierssel@groningen.nl


O item nr 

2020-58 MJP Wonen (+ toezeggingen 2020-30 / 2020-32 / 2020-110)

2020-184 MJP Ruimtelijke Economie

2020-18 MJP Leefkwaliteit

2020-39 MJP Verkeer & Vervoer

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

De sessie vindt geheel digitaal plaats. Er wordt gestart met een algemene (plenaire) sessie (ong. 0,45 

uur) over de systematiek van de MJP’s en de overkoepelende thema’s. Daarna wordt gesplitst in 

twee parallelle deelsessies (ong. 1,45 uur), de eerste over de MJP’s Leefkwaliteit, Ruimtelijke 

economie en Energie, de tweede over de MJP’s Wonen en Verkeer & Vervoer. Per MJP steeds een 

korte pitch/presentatie, gevolgd door ruime gelegenheid tot het stellen van vragen (alleen mbt het 

programma Energie zal geen presentatie worden gegeven, omdat er op 2/12/20 al een uitgebreide 

beeldvormende sessie over is geweest; er zal nog wel gelegenheid zijn tot het stellen van vragen). 

De afgelopen jaren was de ervaring dat tijdens de bespreking van de MJP’s nog veel feitelijke vragen 

werden gesteld, waardoor de politieke bespreking van de grote lijnen en de gemaakte keuzes er wat 

bekaaid af kwam. De bedoeling van deze beeldvormende sessie(s) is nu, dat de informatieve, 

feitelijke vragen hierin zoveel mogelijk beantwoord worden, zodat de meningsvormende sessies een 

week later een meer politiek karakter kunnen krijgen.

Nadere informatie
…
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