
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Procesplan Masterplan Meerstad 1.1

Proces-Masterplan-Meerstad-1-1.pdf

Geplande-bewonersbijeenkomsten-ikv-Proces-Masterplan-Meerstad-1-1-en-Meerstad-Nieuws

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Bureau Meerstad: Jornand Veldman  050 599 5710

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 06 5540 6532

Korte samenvatting:
Meerstad zoals we dat nu kennen, blijft toenemen in populariteit en is binnen enkele jaren 

planologisch uitgewerkt en, bij gelijkblijvende marktomstandigheden, uitverkocht. In de afgelopen 

jaren hebben een start gemaakt met plannen voor de uitbreiding van Meerstad. Daarbij hebben we 

ons vooral geconcentreerd op de uitwerking van de eerste nieuwe wijken rondom het Woldmeer, de 

aanleg van de Meerstadlaan (een nieuwe hoofdontsluitingsroute voor Meerstad - kenmerk 7036791-

2018) en de planontwikkeling voor de strook langs het Eemskanaal: de Eemskanaalzone (kenmerk 

198942-2021). Al deze ontwikkelingen komen voort uit het Masterplan Meerstad uit 2005 en uit de 

twee ontwikkelstrategieën die we daarna in 2011 (kenmerk RO 11.2872651) en 2017 (kenmerk 

6249959) hebben opgesteld. We zijn nu op het punt gekomen waarop het verstandig is met een 

integrale blik naar de ontwikkeling van Meerstad als geheel te kijken, om zo een schaalsprong te 

kunnen maken. Dat willen we graag doen in een participatief proces met bewoners, omwonenden, 

ondernemers en andere stakeholders. 

Het ontwikkelplan Meerstad 2022 bestaat uit drie delen die voornamelijk gebaseerd zijn op 

participatie. 

Stap 1: Masterplan Meerstad 1.1 (van september 2021 tot maart 2022)

Stap 2: Uitwerking in concrete plannen (vanaf tweede kwartaal 2022)

Stap 3: Samen doen

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Proces-Masterplan-Meerstad-1-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Overige-ingekomen-stukken/Nr-19-Geplande-bewonersbijeenkomsten-ikv-Proces-Masterplan-Meerstad-1-1-en-Meerstad-Nieuws-Wethouder-Van-der-Schaaf.pdf?utm_campaign=Dagmail&utm_medium=email&utm_source=Mailer


Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens deze meningsvormende sessie wordt de raadsleden gevraagd hun visie te geven over de 

ontwikkeling van Meerstad (‘waar naartoe met Meerstad’).

Meningsvormende sessies zijn 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.
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