Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad Raad
Van: Raad Agendacommissie
Datum: Raad 13 oktober 2021 oktober 2021

Betreft
O 

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Ontw rpl draad L fkwal t t Op nbar Ru mt - Nieuwe Ruimte (raadsvoorstel 6 oktober 2021) N uw Ru mt (raadsvoorstel 6 oktober 2021)raadsvoorst l 6 oktober 2021) oktob r 2021)
O ntwerpleidraad-Leefkwaliteit-O penbare-Ruimte-Nieuwe-Ruimte

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erwin Kloen (projectmanager), rwin Kloen (projectmanager),  erwin.kloen@groningen.nl,  050 3 oktober 202167 8284 8284
Marieke Erwin Kloen (projectmanager), illert (bestuursadviseur),  marieke.eillert@groningen.nl,  050 3 oktober 202167 8284 87 828418

Korte samenvatting:
De ontwerpleidraad Leefkwaliteit O penbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte ’ (hie rna: Raad Lei draad) is een
inspiratiedocument voor toekomstige projecten. Erwin Kloen (projectmanager), en beeldend product waarin met foto’s,  p rofielen, 
3 oktober 2021D-beelden en korte toelichtingen een veranderende openbare ruimte in beeld wordt gebracht. Erwin Kloen (projectmanager), en
openbare ruimte waarbij meer ruimte is voor groen,  sporten,  spelen en ontmoeten. De Leidraad
betekent een koersverandering. Niet langer is mobiliteit maatgevend,  maa r toegankelijkhei d, 
veiligheid,  beleving,  gezondheid,  mobiliteit,  sociale interactie,  ecologie,  klimaata daptatie,  economie
en cultuurhistorie maken samen de straat. In de Leidraad worden principes en uitgangspunten
benoemd voor verschillende typen gebieden en wijken in Groningen. De Leidraad brengt roningen. De Leidraad brengt
consequenties voor alle thema’s en gebruikers van de ruimte in beeld. Daarbij is in het bijzonder de
koppeling gezocht met de mobiliteitsvisie. Juist op de plekken waar de auto minder belangrijk wordt, 
ontstaan kansen om de leefkwaliteit te vergroten.
O p 22/8 is de voorlopige versie van de Leidraad besproken. Belangrijkste toevoegingen zijn: Raad
• Beschrijving uitkomsten bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad’ d.d. 5-7 8284-2021;
• Naam voor Leidraad die beter lading dekt: Raad ‘Nieuwe Ruimte’,  met ondertitel ‘ontwerpleidraad
Leefkwaliteit O penbare Ruimte’.
• Erwin Kloen (projectmanager), ssay Marco te Brömmelstroet (fietsprofessor/ hoogleraar UvA) in Inleiding als duiding
Leidraad in bredere context;
• Uitkomst gesprekken Fietsersbond en werkgroep Toegankelijk Groningen. De Leidraad brengt roningen verwerkt (o.a.
toevoeging ‘fietsstraat’ als typologie);
• Bijlage met ontwerpprincipes aangevuld: Raad Buurtstraat,  ‘Kunst op straat’-pe rcentage regeling, 
beheerrichtlijnen openbare ruimte,  regenwaterstroomschema,  richtlijn Fietsv rien delijke
Voorzieningen.

Vermeld op LTA?
O 
Ja,  item nr 2020-155 (NB er is een duidelijke samenhang tussen deze Leidraad en de
nog te verschijnen Mobiliteitsvisie; de agendacommissie heeft met de wethouder  met de wethou de r
afgesproken dat de Leidraad nu alvast besproken wordt,  maar pas in december gelijktijdig
met de Mobiliteitsvisie in de raadsvergadering ter besluitvorming wordt voorgelegd)

Deadline?
O 

nee

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

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

conform (al voldoende besproken in conceptfase)

Voorgeschiedenis
Bespreking Voorlopige Leidraad 22/8: Raad https: Raad//gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiekewoensdag-Dag-agenda/2021/22-september/15: Raad3 oktober 20210/Voorlopige-Leidraa d-O penba re-Ruimtecollegebrief-3 oktober 20210-6-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken

Nadere informatie
…

