
Ordevoorstel “Logische volgorde der dingen”

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag  27 januari 2021  besprekende het 
raadsvoorstel “Bestemming Binnenstad- Grote Markt vaststelling Programma van eisen en 
voorbereidingskrediet inrichtingsplan”. 

Constaterende dat:
- Het college een aanvullend voorbereidingskrediet vraagt voor de herinrichting van de Grote 

Markt;
- In juni 21 een actualisatie van de binnenstadsvisie, waar de herinrichting Grote Markt 

onderdeel vanuit maakt, in de raad ter sprake komt;
- De binnenstadsvisie 52 projecten omvat waarvan een deel nog niet is uitgevoerd en het 

totaal benodigde uitvoering budget wordt geraamd op 64,5 miljoen waarvan een deel (nog) 
niet beschikbaar is.

Overwegende dat:
- Projecten een grote mate van samenhang vertonen: uit de een volgt veelal automatisch de 

andere;
- De raad in 2017 heeft afgesproken dat dmv een regelmatige actualisatie de raad gaande weg 

kan kiezen welke projecten al dan niet worden uitgevoerd;
- De laatste actualisatie in april 2019 in de raad is besproken waarna vervolgens een aantal 

projecten in voorbereiding/uitvoering of afgerond is;
- De raad een besluit over dit raadsvoorstel pas kan nemen op grond van een recente 

actualisatie met daarin een overzicht van de resterende projecten, het resterende budget en 
de mogelijk aanvullende financiële middelen voor de uit voering;

- Het uitgangspunt van het college dat investeringen in coronatijden door moeten gaan 
gesteund wordt doch niet automatisch betekent dat die investeringen in de binnenstad 
moeten plaats vinden;

- Het binnenstadsbezoek is gedaald van ca. 23,5 miljoen bezoekers in 2017 naar 20 miljoen 
bezoekers in 2019. Verder heeft de corona crisis een nog onbekend effect op het 
winkelbestand en bezoekersaantallen. De actualisatie o.a. omvat een overzicht van het 
gebruik van de binnenstad zoals dat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld (o.a. herkomst en 
aantallen bezoekers). Besluitvorming over de binnenstadsvisie en Grote Markt dient rekening 
te houden met deze ontwikkelingen.

Besluit:

De stemming over het raadsvoorstel uit te stellen tot na de bespreking van de actualisatie 
Binnenstadsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag

SP Stadspartij Partij voor de Dieren
Wim Koks Rene Stayen Wesley Pechler


