
Voorbereidingsmemo
beeldvormend én meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21 september 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie (afspraak op LTA)

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Halfjaarlijks gesprek over lobby ruimte en mobiliteit

Daarbij te betrekken: 
Collegebrief Resultaten BO Leefomgeving voorjaar 2022 (13 juli 2022)
Resultaten-BO-Leefomgeving-voorjaar-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald Klaassen (beleidsmedewerker), 050 367 8944, ronald.klaassen@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De vorige gemeenteraad heeft met de toenmalige wethouder Van der Schaaf afgesproken om elk 
half jaar met elkaar door te praten over de gemeentelijke lobby inzake ruimte en mobiliteit. Vanuit 
de college-organisatie is aangegeven dat het op dit moment zinvol is om hier wat meer tijd voor te 
nemen, en eerst de nieuwe raad in een beeldvormende sessie bij te praten en op vlieghoogte te 
brengen, om vervolgens in een meningsvormende sessie door te spreken over wat de raad aan het 
college wil meegeven. Voor het tweede deel zal het college z.s.m. gesprekspunten aandragen, die 
separaat aan de agenda zullen worden gehangen.

De bijgevoegde collegebrief over het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 16 juni jl tussen Noord-
Nederland en het Rijk kan hier heel goed bij betrokken worden. In de brief wordt vermeld dat er voor
Groningen drie belangrijke resultaten zijn geboekt: 

- het Rijk heeft een bijdrage van 42 miljoen euro aan de gemeente Groningen toegezegd voor 
de ontsluiting van de grootschalige woningbouwgebieden Suikerzijde, Stadshavens en 
Eemskanaalzone/Meerstad;

- er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie 
Regio Groningen-Assen;

- er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de volgende stap in het proces van de Lelylijn en
het Deltaplan Noord-Nederland.

In de brief wordt op deze punten nader ingegaan. 

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Resultaten-BO-Leefomgeving-voorjaar-2022


Wijze van behandeling 
Beeldvormend

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 gaat het om een ambtelijke en bestuurlijke toelichting op de 
stand van zaken m.b.t. de lobby

Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn 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. 

In deze meningsvormende sessie gaat het er m.n. om dat u als raad het college input geeft voor de te
voeren lobby. Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaarDe maximum spreektijd 
per fractie bedraagt maximaal 3 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Afspraak tussen college en raad

Voorgeschiedenis / dossier
Vorige gesprekken over de lobby c.a.: 

- 2022/2-februari/09:30/Lobby-verstedelijking-en-mobiliteit   
- 2021/29-september/10:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen-collegebrief-8-  

9-2021-i-c-m-Deltaplan-Noordelijk-Nederland-collegebrief-19-april-2021
- 2021/1-september/10:00/Verstedelijking-Mobiliteit-collegebrief-7-7-2021   
- 2021/17-februari/10:30/Mobiliteit-verstedelijking-en-Haagse-lobby   

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-februari/10:30/Mobiliteit-verstedelijking-en-Haagse-lobby
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/1-september/10:00/Verstedelijking-Mobiliteit-collegebrief-7-7-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen-collegebrief-8-9-2021-i-c-m-Deltaplan-Noordelijk-Nederland-collegebrief-19-april-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen-collegebrief-8-9-2021-i-c-m-Deltaplan-Noordelijk-Nederland-collegebrief-19-april-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/2-februari/09:30/Lobby-verstedelijking-en-mobiliteit
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