
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Agenda voor de toekomst Meerstad + wensbeeld, (8 september 2022), Agenda-voor-de-toekomst-
Meerstad-Wensbeeld

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jornand Veldman – manager gebiedsontwikkeling Meerstad, 050-5995710
Marieke Eillert – bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 06-55405632, 
marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Om tijdig nieuw en passend woonaanbod en voorzieningen in plangebied Meerstad te kunnen 
realiseren, is de afgelopen maanden gewerkt aan een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 
2005. Aanleidingen daarvoor zijn nieuwe maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen, 
besluitvorming uit het recente verleden en de wens van omgevingspartijen het masterplan te 
actualiseren. Er is geen compleet nieuw plan gemaakt, maar via een openplanproces is gekeken wat 
de goede realiseerbare punten uit het Masterplan Meerstad 2005 zijn en hoe dat plan te verbeteren 
is met de nieuwe inzichten. Cultuurhistorie en landschap vormden daarbij een belangrijke 
onderlegger. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de concentratie van nieuwe woon- en 
werkgebieden ‘te gast’ in het afleesbare landschap, het koesteren van waardevolle natuur, een meer 
gevarieerd woonaanbod, kleinere voorzieningenclusters op loop- en fietsafstand en de realisatie van 
het energielandschap in Meerstad-Noord. Hiermee sluiten de Agenda voor de Toekomst en het 
wensbeeld naadloos aan bij het coalitieakkoord ‘Het begint in Groningen’. De Agenda voor de 
Toekomst is nu gereed. De raad wordt verzocht om de Agenda voor de Toekomst Meerstad vast te 
stellen als basis voor de verdere uitwerking van o.a. fasering, programmering, financiën en 
planologie.

Wijze van behandeling 
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. 

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Agenda-voor-de-toekomst-Meerstad-Wensbeeld
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Agenda-voor-de-toekomst-Meerstad-Wensbeeld


Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel / niet gebruik gemaakt 
van spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 3/4 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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Het werkbezoek naar Meerstad is een beeldvormende sessie waar de agenda van de toekomst wordt
besproken. Hierdoor lijkt een meningsvormende sessie een logische vervolgstap. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Meerstad

Nadere informatie
https://www.meerstad.eu/ 
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https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Meerstad
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