
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 maart 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O Raad

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Beeldvormende sessie Omgevingsmanagement Aanpak Ring Zuid

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Engels (projectmanager), 050 367 8331, jeroen.engels@groningen.nl

Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Tijdens de meningsvormende commissie van 3 februari stond de Vaststellingsovereenkomst Aanpak 

Ring Zuid op de agenda. Tijdens de commissie werd duidelijk dat er vragen bij (een deel van) de 

raadsleden leven ten aanzien van het omgevingsmanagement en welk effect de gesloten 

overeenkomst daarop heeft. Het college bood toen een beeldvormende sessie aan om deze en meer 

vragen te kunnen beantwoorden. Tijdens deze beeldvormende sessie gaat men de raadsleden 

meenemen in het algehele omgevingsmanagement van ARZ en wordt tevens stilgestaan bij een 

aantal specifieke situaties (voorbeelden). Tijdens de sessie wil men de raad ook graag meenemen in 

de werkzaamheden die op stapel staan, zoals onder andere de tijdelijke T-kruising Julianaplein 2022. 

Vanzelfsprekend is er ook veel ruimte voor vragen. 

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

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

Voorgeschiedenis
Bespreking Vaststellingsoverenkomst ARZ tijdens Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/03-februari

mailto:jeroen.engels@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/03-februari/10:30
mailto:sanne.ros@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is 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.

Programma beeldvormende sessie Omgevingsmanagent Aanpak Ring Zuid

1. Aftrap – aanleiding en doel sessie (wethouder)

2. Presentatie (omgevingsmanagers ARZ en CHP) 

 Omgevingsmanagement ARZ algemeen: hoe is dat ingericht

 Samenwerking met CHP 

 Afwegingen 

 Verwachtingen 

 Situatie voor en na de Vaststellingsovereenkomst 

 Wettelijke kaders

 Specifieke voorbeelden 

3. Vragen                                                                        

4. Afsluiting                                                                                                                                                                  

Nadere informatie
Dossier Aanpak-Ring-Zuid

https://www.aanpakringzuid.nl/ 

https://www.aanpakringzuid.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Aanpak-Ring-Zuid-zie-ook-aanpakringzuid-nl-bibliotheek
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