
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 12 januari 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststelling omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

Vaststelling-omgevingsvisie-Levende-Ruimte

Bijlage-1-Reactienota-Levende-Ruimte

Bijlage-2-Omgevingsvisie-Levende-Ruimte

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Diane Groeneweg (beleidsmedewerker), 050 367 47 42, diane.groeneweg@groningen.nl

Korte samenvatting:
In 2018 heeft de voormalig gemeente Groningen haar omgevingsvisie ‘The Next City’ vastgesteld. Dit 

vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet (inmiddels voorzien in juli 2022). 

Afgesproken is om de visie eens in de 2 à 3 jaar te actualiseren. Voorliggend raadsvoorstel betreft de 

1e actualisatie, met als belangrijkste aanleiding te herindeling. We hebben hierbij de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: Zoveel mogelijk vasthouden aan de bestaande lijnen uit de huidige visie, 

kwaliteiten en opgaves van het landelijk gebied en de dorpen een plek geven, de visie in lijn brengen 

met recent vastgesteld beleid, aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen en geen dingen dubbel 

doen (aanhaken bij participatie en inhoud andere (beleids)trajecten zoals de woonvisie, 

mobiliteitsvisie, strategie werklocaties, binnenstadvisie etc.)

De raad wordt het volgende besluit voorgelegd:

I. kennis te nemen van de reactienota ‘Levende Ruimte’;

II.  II. de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte ’ vast te stellen.

Vermeld op LTA?
O Ja, 2021-054

Deadline?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststelling-omgevingsvisie-Levende-Ruimte.pdf
mailto:diane.groeneweg@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Omgevingsvisie-Levende-Ruimte.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Reactienota-Levende-Ruimte.pdf


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
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 de agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze sessie is 70 minuten gepland. Dit betekent 3-4 minuten spreektijd per fractie.
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