Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: juni 2022

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterdiep LIFE COOL SQUARE (raadsvoorstel 18/05/22)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hedwig de Boer (projectmanager), 050 367 5616, hedwig.de.boer@groningen.nl
Rick Pos (bestuursadviseur), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het Damsterplein is een plek waar het in de zomer erg warm kan worden en waar de kans op
wateroverlast bij zware regenbuien groot is. Op dit moment wordt het plein bijna niet gebruikt en
ligt het er verlaten en onaantrekkelijk bij. In 2019 is er een plan gemaakt voor een aantrekkelijke en
klimaatadaptieve inrichting van het plein. Deze kwaliteitsimpuls is opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Groenplan vitamine G en in het Programma Bestemming Binnenstad. Voor
het klimaatbestendig maken van het Damsterplein is in 2021 een Europese subsidie ontvangen van €
1.000.000,-- euro. Het schetsontwerp dat hieraan ten grondslag ligt, moet nog verder worden
uitgewerkt en geoptimaliseerd op het gebied van mobiliteit en leefkwaliteit. Dit doet de gemeente
samen met omwonenden en ondernemers in de omgeving en kennisinstellingen. De raad wordt
gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 338.000,-- voor de uitwerking
naar een voorlopig ontwerp en dit te dekken uit de middelen vanuit het SIF Groenplan Vitamine G,
het Compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde en het programma Binnenstad.

Wijze van behandeling
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van
toepassing)
De plannen liggen in lijn met eerder vastgesteld beleid, en er is een logische dekking. Het gaat nog
slechts om voorbereidingskrediet, en bij het uitwerken van de plannen worden omwonenden en
ondernemers betrokken.

Voorgeschiedenis / dossier
dossier Klimaatadaptatie-incl-water-en-rioleringsplan
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