
Voorbereidingsmemo
 meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 9 juni 2021

Betreft 
O Initiatiefvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Van verdeelring tot verblijfsruimte ‘Een nieuwe visie voor de diepenring’

Initiatiefvoorstel-Diepenring-GL-PvdA-D66-VVD-CU-100-en-S-S-3-6-2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
GL, PvdA, D66, VVD, CU, 100% en S&S

Korte samenvatting:
Conclusies

1. Wij denken dat het essentieel is om de gehele ring van water om de binnenstad in de 

visievorming mee te nemen, dus ook het verbindingskanaal – al is dat historisch gezien geen 

‘diep’ – vanwege de herontwikkeling van de Noordzijde van het stationsgebied.

2. Wij denken dat het essentieel is om oude functies los te laten: denk niet van uit de functies 

die de ring nu heeft, maar vanuit een wenselijke invulling voor openbaar gebied zoals staat 

opgetekend in de bestaande beleidsplannen van de gemeente: groen, klimaatadaptief, met 

veel ruimte voor aangenaam verblijf voor mensen, maar ook plant en dier, aantrekkelijk voor 

ontspanning en voor kleine negotie.

3. Maak de ketting tot leidraad, niet de parels. Het idee van ketting en parels leidt tot losse 

projecten, die elk voor zich fraai kunnen zijn, maar onderling geen verbinding hebben. Denk 

vanuit het verbinden, denk vanuit het omringen van de binnenstad met een groene gordel 

van koelte, ontspanning en prettige reuring.

4. De vele individuele plannen in de verschillende meerjarenplannen en 

uitvoeringsprogramma’s zijn veelbelovend, maar kunnen beter ontwikkeld en uitgevoerd 

worden vanuit een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

De raad besluit:

- Het College te verzoeken om een integrale visie voor de diepenring te ontwikkelen met als basis  

  de uitgangspunten die zijn opgenomen in het reeds bestaande beleid en de vier conclusies van

  dit initiatiefvoorstel

- Hierbij zowel direct op- en omwonenden, belangenorganisaties als andere inwoners van de   

  gemeente te betrekken

- In kaart te brengen wat de uitvoeringskosten van deze nieuwe visie zijn en welke budgetten

  daarvoor beschikbaar zijn.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-Diepenring-GL-PvdA-D66-VVD-CU-100-en-S-S-3-6-2021


Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja

O zo ja, namelijk: Graag vóór de zomer bespreken. Wordt 23 juni 20.00 uur.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

O Discussie, alle initiatiefvoorstellen worden besproken

Voorgeschiedenis
Zie in het stuk zelf.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormend

 De sessie is 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. 

Nadere informatie
…


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


