
Motie: Verbeter inspraak en participatie

De raad van de gemeente Groningen bijeen op woensdag 22 december, 
besprekende het raadsvoorstel Vaststelling inrichtingsplan en 
uitvoeringskrediet Grote Markt.

Constaterende dat:

 Het college de raad voorstelt om het inrichtingsplan met het daarbij 
behorende krediet van € 14.000.000,-- voor de herinrichting van de Grote 
Markt vast te stellen;

 Zowel in het door de raad vastgestelde ‘Beeldkwaliteitsplan Grote Markt – 
Oostwand’ en de stedenbouwkundige modellen niet wordt gesproken over 
een bomengroep op de door het college voorgestelde locatie;

 De raad op 16-12-2020 met de ‘Vaststelling Programma van Eisen en 
voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt’ heeft besloten ‘een 
beeldkwaliteitsplan voor de standplaatshouders, de kiosk en de 
terrasvergunninghouders’ te ontwikkelen;

 Dit beeldkwaliteitsplan pas volgend jaar gereed is;

Overwegende dat:

 Zowel ondernemers o.a. aan de Grote Markt, het Waagplein, Gedempte 
Kattendiep, als ook standplaatshouders en Vindicat aangeven middels 
diverse brieven aan de raad over de huidige voorliggende plannen uit het 
inrichtingsplan van o.a. de bomengroep of waterelement niet geïnformeerd 
zijn;

 Ondernemers aan, op en rondom de Grote Markt investeringen doen en 
hebben gedaan om bij te dragen aan een leefbaar, levendig en bruisend 
stadshart;

 Er nog veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van de inrichting van 
de Grote Markt voor de verschilleden ondernemers en belanghebbenden;

 Zij vooraf bij de totstandkoming van huidige voorliggende plannen niet in 
de gelegenheid zijn geweest om mee te praten, te participeren, mee te 
denken of alternatieven aan te dragen;

 Zij graag willen participeren, samen met de gemeente, om tot mooie 
plannen te komen;

 Er voor bovengenoemde betrokken nog veel onduidelijkheden zijn over de 
gevolgen van de voorliggende voorstellen en mogelijke nadelige/negatieve 
invloed en gevolgen voor o.a. de bedrijfsvoering;

 De mogelijkheid bestaat dat er juridische procedures opgestart worden.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30/Vaststelling-Programma-van-Eisen-en-voorbereidingskrediet-inrichtingsplan-Grote-Markt-raadsvoorstel-16-12-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30/Vaststelling-Programma-van-Eisen-en-voorbereidingskrediet-inrichtingsplan-Grote-Markt-raadsvoorstel-16-12-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/22-december/16:30/Vaststelling-inrichtingsplan-en-uitvoeringskrediet-Grote-Markt-raadsvoorstel-3-11-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/22-december/16:30/Vaststelling-inrichtingsplan-en-uitvoeringskrediet-Grote-Markt-raadsvoorstel-3-11-2021


Verzoekt het college:

 Voortaan ook participatie toe te passen voor en na de totstandkoming van 
definitieve plannen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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