
Voorbereidingsmemo
Meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 28-09-2022

Betreft 
 Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kredietaanvraag Dudok aan het diep (21 september 2022), Kredietaanvraag-Dudok-aan-het-Diep 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Edward Dijkhuis – medewerker technische uitvoering IV, edward.dijkstra@groningen.nl, 050-367 
4731
Marieke Eillert – Bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), marieke.eillert@groningen.nl, 06-
55406532

Korte samenvatting:
De locatie Dudok aan het Diep is in twee coalitieakkoorden benoemd als één van de locaties waar het
herwinnen van de openbare ruimte kan worden gerealiseerd. Ingezet wordt op een groene bio 
diverse openbare ruimte die bestand is tegen de veranderende weersomstandigheden en waar 
ruimte is voor leven en ondernemen. Tijdens Let’s Gro 2019 hebben de inwoners van de gemeente 
Groningen, met een ontwerpprijsvraag, waarop ruim 8000 inwoners hun stem uitbrachten, gekozen 
voor het ontwerp van Marseille Buiten. Tijdens corona is gebleken hoezeer de druk op de openbare 
ruimte is toegenomen. Op deze locatie worden verblijfsruimte toegevoegd waarbij geleerd is van het 
hebben van locaties als het stadsstrand en aandachtspunten zoals beheer hebben meegewogen in 
het ontwerp. De oorspronkelijke prijsvraag was zonder restauratie van het gebouwtje. In deze 
kredietaanvraag is restauratie van het gebouw meegenomen. Het plan voor de herinrichting van het 
project Dudok aan het Diep bevindt zich momenteel in de DO fase (zie bijlage) Na vaststelling van 
deze kredietaanvraag (3.25 miljoen euro) wordt een aannemer geselecteerd en wordt begonnen met
de uitvoering van het project.

Wijze van behandeling 
Optie 2: 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:edward.dijkstra@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-Dudok-aan-het-Diep


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 raadsvoorstel Dudok aan het diep is een project op de lange termijn, wat moet worden 
vastgesteld. Tevens is er stevig geld mee gemoeid waardoor wordt verwacht dat partijen hier een 
mening over willen geven.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Binnenstadsvisie  
Raadsvoorstel 13 januari 2022: Aanvraag-extra-voorbereidingskrediet-Dudok-aan-het-Diep.pdf 

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