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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep (raadsvoorstel 12 januari 2022)

Aanvraag-extra-voorbereidingskrediet-Dudok-aan-het-Diep

+

Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep (raadsvoorstel 12 januari 2022)

Voorlopig-ontwerp-Minervaplein-en-Ramblas-Kattendiep 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Elzo Dijkhuis (projectmanager, Dudok), 050 367 8297, elzo.dijkhuis@groningen.nl 

Hedwig de Boer (projectmanager, Minerva ca), 050 367 5616, hedwig.de.boer@groningen.nl 

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

Korte samenvatting:
(Dudok) De locatie Dudok aan het Diep is in het coalitieakkoord benoemd als één van de locaties 

waar het herwinnen van de openbare ruimte kan worden gerealiseerd. Tijdens Let’s Gro 2019 

hebben de inwoners van de gemeente Groningen, met een ontwerpprijsvraag, gekozen voor het 

ontwerp van Marseille Buiten. Op deze locatie wordt verblijfsruimte toegevoegd waarbij geleerd is 

van locaties als het stadsstrand en aandachtspunten zoals beheer hebben meegewogen in het 

ontwerp. Het plan voor de herinrichting van het project Dudok aan het Diep bevindt zich momenteel 

in de VO+ fase. Om het project alsmede de renovatie van het monument uit te kunnen werken naar 

een DO dient de raad een extra voorbereidingskrediet te verstrekken. Momenteel is het plan nog 

niet ver genoeg om tevens het uitvoeringskrediet aan te vragen. In september 2019 heeft de raad 

400.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dit is onvoldoende gebleken; voor het 

uitwerken van het DO is nog 108.000 euro extra nodig. Daarnaast is er budget nodig voor 

begeleidingskosten en voorbereiding voor verplaatsing van de woonschepen (68.000 euro). En tot 

slot wordt er, om de overgang van voorbereiding naar uitvoering soepel te laten verlopen, 

voorgesteld om een deel van het toekomstige uitvoeringskrediet alvast naar voren te halen (49.000 

euro).  In totaal gaat het daarmee om 225.000 euro extra voorbereidingskrediet. De functie van het 

Dudok gebouw is onverbrekelijk verbonden met de herinrichting van de openbare ruimte. De 

voorbereidingskosten die gemoeid gaan met de planvorming van dit gebouw maken geen onderdeel 

uit van deze kredietaanvraag. Uitgangspunt is dat het beschikbare budget voor programmakosten 

binnenstad wordt gebruikt als dekking voor deze kosten. De voorbereidingskosten worden 

vooralsnog geraamd op een bedrag van 130.000, - euro om de DO fase te doorlopen.
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(Minerva / Ramblas) Als gevolg van het feit dat de bussen die niet meer door de westelijke 

binnenstad rijden, zijn de Astraat, Brugstraat, Munnekeholm en het Akerkhof heringericht. Hiermee 

is er meer ruimte gecreëerd voor voetgangers, fietsers en verblijf. Aansluitend is het Minervaplein 

aan de beurt. Met het in dit voorstel gepresenteerde voorlopig ontwerp, krijgt dit gebied een 

groenere, meer klimaatadaptieve en intiemere uitstraling, passend bij de al ingezette lijn van de 

eerder genoemde herinrichingen. Ook stellen we een herinrichting van de Ramblas Kattendiep voor. 

Samen met de ondernemers is een ontwerp gemaakt waarmee de plek aantrekkelijker, meer 

klimaatadaptief en groener wordt. De raad wordt nu voorgesteld om het voorlopig ontwerp voor 

Minervaplein en de Ramblas Kattendiep vast te stellen en voor de uitvoering een krediet van 

respectievelijk € 155.000,-- en € 140.000,--te verstrekken.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2018-57 (dudok)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
Eerste aanvraag voorbereidingskrediet in september 2019 conform in commissie Beheer en Verkeer 

en raadsvergadering

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

Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar, dat betekent ong 4 min per fractie

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