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meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 13 oktober 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Strategie werklocaties

Vaststelling strategie werklocaties

Bijlage 1 - Strategie werklocaties beleidskader

Bijlage 2 - Inspraakrapportage strategie werklocaties

Bijlage 3 - Uitvoeringsprogramma strategie werklocaties

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
F. de Lorme van Rossem (Beleidsmedewerker stadsontwikkeling) – 050 367 4023 / 

frans.de.lorme@gronignen.nl

Lineke Bakker (Bestuursadviseur) – 050 367 7689 / lineke.bakker@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 7 april 2021 heeft het college u geïnformeerd over het voornemen een nieuw beleidskader op te 

stellen voor het ruimtelijk faciliteren van werkgelegenheid: de strategie werklocaties. Op 9 juni 2021 

heeft het college de concept-strategie werklocaties vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het 

college heeft u hiervan met een mededeling in de dagmail van 10 juni 2021 op de hoogte gesteld. De 

strategie werklocaties is na de inspraak op onderdelen aangepast. Het college heeft tevens een 

uitvoeringsprogramma werklocaties opgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn zowel activiteiten 

opgenomen die reeds dekking kennen binnen de gemeentebegroting, als ook activiteiten waar op dit 

moment nog geen financiële dekking voor is. Om deze te kunnen oppakken, legt het college u vooraf 

besluitvorming over dekking voor bij de begrotingen vanaf 2023.

Het huidige beleidskader voor bedrijventerreinen (Rode Loper, 2014) en kantoren (structuurvisie 

kantoren, 2010) zijn toe aan vervanging. De oude beleidskaders voorzien enkel in de wijze waarop we 

met bestaande werklocaties omgaan. Door de krapte op de bedrijfsruimte- en kantorenmarkt, en de 

verstedelijkingsopgave om naast 35.000 woningen ook 28.000 extra banen ruimtelijk te faciliteren is 

een nieuw beleidskader nodig dat voorziet in het ruimtelijk faciliteren van de groei van 

werkgelegenheid. Bedrijvigheid zal niet alleen op bedrijventerreinen en kantoorlocaties moeten 

worden gefaciliteerd, maar ook op onze dynamo’s voor werkgelegenheid en nieuw te bouwen 

ontwikkelzones.

Vermeld op LTA?
X Ja 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-strategie-werklocaties.pdf
mailto:lineke.bakker@groningen.nl
mailto:frans.de.lorme@gronignen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Uitvoeringsprogramma-strategie-werklocaties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Inspraakrapportage-strategie-werkocaties.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Strategie-werklocaties-beleidskader.pdf
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Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
Collegebrief - strategie werklocaties

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen van 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. 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Strategie-werklocaties.pdf
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