
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt (raadsvoorstel 3 november 2021)

Vaststelling-inrichtingsplan-en-uitvoeringskrediet-Grote-Markt 

+

Actualisatie programma binnenstad + spoorboekje projecten (nog te verschijnen)

+

Retailvisie (nog te verschijnen)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Paul van den Bosch (Grote Markt), paul.van.den.bosch@groningen.nl , 06 51 99 91 18

Ronald Klaassen (Binnenstad), ronald.klaassen@groningen.nl, 050 367 8944

Jeroen Berends (Retail), jeroen.berends@groningen.nl, 050 367 8307

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

Korte samenvatting:
Met dit raadsvoorstel wordt concreet invulling gegeven aan de ambities voor de herinrichting Grote 

Markt. Op 27 januari 2021 heeft de raad ingestemd met het Programma van Eisen (PvE), inclusief 

structuurschets, voor de herinrichting van de Grote Markt. De afgelopen periode is op basis van dit 

PvE gewerkt aan de totstandkoming van het inrichtingsplan. Dit is nu onderdeel van dit raadsvoorstel 

en is tot stand gekomen op basis van de participatie en doorontwikkeling van het 

conceptinrichtingsplan dat het college in september vaststelde. In dit voorstel stellen wij uw raad 

voor om het inrichtingsplan vast te stellen, de totale kosten te bepalen op € 14.000.000,-- en daartoe 

een aanvullend uitvoeringskrediet ad €12.400.000,-- te verstrekken voor de volgende fase: de 

uitvoering van het inrichtingsplan waarmee de herinrichting kan worden gerealiseerd.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nrs 2016-250 / 2021-101 / 2021-126

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellling-inrichtingsplan-en-uitvoeringskrediet-Grote-Markt
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:jeroen.berends@groningen.nl
mailto:ronald.klaassen@groningen.nl
mailto:paul.van.den.bosch@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

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

Voorgeschiedenis
Programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt

Politieke Woensdag 6/1/21 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/6-januari/

09:30/Vaststelling-Programma-van-Eisen-en-voorbereidingskrediet-inrichtingsplan-Grote-Markt-

raadsvoorstel-16-12-2020 

Raadsvergadering 27/1/21 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30/

Vaststelling-Programma-van-Eisen-en-voorbereidingskrediet-inrichtingsplan-Grote-Markt-

raadsvoorstel-16-12-2020 

Zie verder dossier Binnenstadsvisie (niet helemaal geactualiseerd)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormende sessies zijn 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. 

Deze bijeenkomst bestaat m.n. uit vijf workshops, waarvan men inachtereenvolgende rondes drie 

kan bezoeken: Grote Markt, Financiën, Binnenstadsvisie, Retailvisie , Projecten binnenstad.

Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Ondertussen kan dan uit de workshops worden 

teruggekoppeld, en kunnen er nog nadere vragen gesteld worden.

Zie verder bijgevoegde uitnodiging incl. programma

Nadere informatie
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/ 
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