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Betreft 
X Agendering 

X College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Agendaverzoek beeldvormde sessie opbouw omgevingsplan i.r.t. gebiedsontwikkeling Stadshavens

Agendaverzoek-Beeldvormende-sessie-Raad-Omgevingsplan

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marieke Eillert (bestuursadviseur) / 050 367 8718 / marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2023 in werking. Op 19 januari 2022 heeft uw 
raad de transitiestrategie omgevingsplan vastgesteld. Het omgevingsplan is een nieuw instrument 
onder de Omgevingswet waarbij bestemmingsplannen en verordeningen (waaronder delen van de 
APV) samen gebracht worden. De eerste concept-regelingen voor het omgevingsplan willen we in de 
tweede helft van dit jaar naar buiten brengen. Het betreft regelingen voor de ontwikkelingsgebieden 
Stadshavens, Spoorkwartier en Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk. We willen u graag betrekken bij de 
opbouw van het omgevingsplan en de plek die de genoemde gebieden daarin hebben. 

Wijze van behandeling 
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.

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt een inleiding gegeven over de positie van het 
omgevingsplan in het instrumentarium van de Omgevingswet. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/
deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Omgevingswet-
visie-plan
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