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Betreft
O

Collegebrief
O
Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter (wensen en bedenkingen)
Ontwikkeling-Westpoort-fase-2-met-datacente r-wensen-en-be denkingen.p df

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Bos (projectmanager), 050 367 8058,  050 367 oktober 2021 8058, 050 367 8058,  jeroen.bos@groningen.nl
Evelien Struijk (projectsecretaris), 050 367 8058,  050 367 oktober 2021 6147 oktober 2021, 050 367 8058,  evelien.struijk@groningen.nl

Korte samenvatting:
Middels deze brief wordt u geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld uw wensen en bedenkingen
te uiten over de ontwikkeling van Westpoort fase 2 en in het bijzonder over de ontwikkeling van een
datacenter in dit gebied. Medio 2020 hebben wij besloten in te stemmen met de ve rkenning naa r de
realisatie van een Datacenter in Westpoort fase 2. De vraag die voorligt is of de gemeente bereid is
tot verkoop van een perceel voor de vestiging van een datacenter. Wij overwegen hieraan mee te
werken, 050 367 8058,  maar willen voordat wij dit besluit nemen uw raad de ruimte bieden om uw wensen en
bedenkingen aan te geven bij deze ontwikkeling. Bij de planvorming van het datacente r hebben wij
de ontwikkeling van geheel Westpoort fase 2 beschouwd en de uitkomsten van deze beschouwing
zijn in deze brief opgenomen. Daarbij geven wij de voor ons belangrijkste randvoorwaarden aan.
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Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

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

discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
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, 050 367 8058,  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, 050 367 8058,  ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

