Onderwerp
Steller

Actualisering The Next City
Diane Groeneweg

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon
Datum

06 25309595
18-9-2019

Bijlage(n)

0

Kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 september 2018 is de omgevingsvisie The Next City (TNC) voor de toenmalige
gemeente Groningen vastgesteld. In dit visiedocument heeft de gemeente haar
integrale strategische hoofdkeuzen voor het beleid in de fysieke leefomgeving voor de
lange termijn neergelegd. De ‘fysieke’ leefomgeving moet breed worden opgevat en
omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie- infrastructuur,
landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.
Over de dorpen en het landelijk gebied van de nieuwe gemeente Groningen (per 1-12019) zijn slechts algemene uitspraken gedaan. In het kader van de Omgevingswet
moet elke gemeente een gebiedsdekkende omgevingsvisie hebben.
Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie is daarom benoemd dat in 2019 gestart
wordt met de uitbreiding met het grondgebied van Haren en Ten Boer. Daarmee wordt
de visie gebiedsdekkend voor de nieuwe gemeente Groningen en krijgen ook de
kwaliteiten en opgaves van de dorpen en het landelijk gebied een goede plek in de
omgevingsvisie.
Daarnaast biedt de actualisatie de kans om de bestaande visie waar nodig te updaten,
bijvoorbeeld in het kader van het nieuwe coalitieakkoord, nieuw rijksbeleid (denk aan
het klimaatakkoord) of nieuwe vraagstukken voor de gemeente. Deze actualisatie
wordt daarmee de eerste van de voorgenomen updates eens per twee jaar.
Omdat de titel TNC inmiddels in- en extern een begrip is hebben we gekozen om de
geactualiseerde visie geen nieuwe titel te geven maar wel een ondertitel die naar onze
mening recht doet aan de nieuwe gemeente, namelijk Leve(n)de Ruimte.
Met deze brief willen wij u informeren over het proces van de actualisering van de
omgevingsvisie en de stappen die wij tot nu toe hebben gezet.
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Stappenplan actualisering
De nieuwe gemeente Groningen kent, naast de stedelijke opgaven uit Next City, een
aantal nieuwe kenmerken en opgaven De uitbreiding met dorpen en landelijk gebied
in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer vraagt om een inspirerend
toekomstperspectief waarbij recht gedaan wordt aan de eigenheid van deze gebieden.
De actualisatie is ook de uitgelezen kans om (regionaal) betekenis te geven aan diverse
in de omgevingsvisie/coalitieakkoord genoemde thema’s en sporen zoals leefkwaliteit
voorop, de mens centraal, energietransitie als motor voor de wijk- en
dorpsvernieuwing en herwinnen van de openbare ruimte.
We knippen het af te leggen traject in drie stappen:
1. uitdiepen van de eigenheid van de gebieden Haren en Ten Boer;
2. actualiseren van de Next City voor het stedelijk deel, waar nodig;
3. opstellen van een integrale gebiedsdekkende omgevingsvisie
Dit jaar willen we met name gebruiken voor het in beeld brengen en analyseren van de
zogenaamde eigenheid van de dorpen en het landelijk gebied. Hiervoor maken we
gebruik van al aanwezige brondocumenten, de gebiedsteams Haren en Ten Boer maar
vooral ook van de input van inwoners en de diverse stakeholders.
Daar waar we aan kunnen sluiten of gebruik kunnen maken van al geplande
bijeenkomsten en onderzoeken zijn wij terughoudend met het opnieuw bevragen van
organisaties, verengingen en inwoners over hetzelfde onderwerp/thema. Wij
verwachten wel dat we lopende het traject van de actualisering op een aantal thema’s
behoefte hebben aan verdiepende gesprekken.
Tegelijkertijd starten we met stap 2, het actualiseren van de huidige visie daar waar
aan de orde. Dit zal vooral een intern proces zijn, omdat het om kleine aanpassingen
gaat. De visie is immers recent vastgesteld in september 2018 en de lijn van The Next
City is consistent met het coalitieakkoord
Afhankelijk van hoe het proces van de 1e stap verloopt vinden er na de eerste
participatieronde nog verdiepende gesprekken plaats. We zullen u in ieder geval via
een tussendocument informeren en verwachten dat wij u de nieuwe omgevingsvisie
The Next City, Leve(n)de Ruimte in de loop van 2020 ter vaststelling aan kunnen
bieden.
Ruimte voor eigenheid van het landelijk gebied
Bij de ‘eigenheid’ van Haren en Ten Boer zullen wij aandacht schenken aan de status
quo van de gebieden maar vooral op zoek gaan naar de opgaven waarop de nieuwe,
geactualiseerde, omgevingsvisie ook voor het landelijk gebied voor de komende 15
jaar antwoord moet bieden of waarvoor op een andere wijze aandacht moet zijn.
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Het gaat onder andere om wat is er in de gebieden nodig om de huidige leefkwaliteit te
behouden of te versterken. Elke vraag of opgave bekijken we door de bril van het
juiste schaalniveau of het nu om opgaven zoals wonen gaat of over het passende
voorzieningenniveau. Het al lopende proces van harmonisering van beleid speelt
hierbij een belangrijke rol. Nadere regels moeten ruimte bieden om maatwerk te
leveren daar waar het passend is.
Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatniveau)
Net als bij het Next City proces in 2017-2018 stellen we voor om op basis van een
scherp maar beperkt startdocument en/of een praatkaart snel te starten met de
participatie. Daarbij zoeken we naar een manier om bewoners te betrekken maar niet
te overbelasten. Dat kan bijvoorbeeld door een avond voor dorpsbelangenverenigingen
te organiseren en daarnaast een vernieuwende vorm van participatie in te zetten.
We willen dit thematisch en dorpsgericht doen. De thematische insteek is nodig omdat
er een deels nieuwe vraagstukken op de gemeente afkomen. Zoals hoe gaan we om
met het aanwezige potentieel in het landelijk gebied. Welke rol willen en kunnen we
spelen op het gebied van landbouw, recreatie/toerisme, bij het in stand houden en
versterken van landschap-, natuur- en cultuurhistorische waarden? Wat kan het gebied
betekenen of welke kansen liggen er vanuit al bestaande opgaven zoals
klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulaire economie en energie.
Er staat inmiddels een themasessie Toekomst landelijk gebied gepland op 7 november
2019. Voor deze sessie nodigen we organisaties uit zoals LTO Noord, Groninger
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschappen Hunze en Aa’s en
Noorderzijlvest, Meerschap, Recreatie, Provincies Groningen en Drenthe, etc.
Daarnaast stellen we voor om een aantal onderwerpen zoals wonen, werken,
voorzieningen, verkeer meer dorpsgericht in samenhang te bespreken, vanwege het
schaalniveau. Een belangrijke vraag is ook hoe houden we verbinding met de dorpen
en welke rol kunnen de dorpswethouders hierin vervullen.
Voor gebied Haren staat de dorpenbijeenkomst gepland op 12 november en voor
gebied Ten Boer op de 21ste november van dit jaar.
Ook liften we zoveel mogelijk (net als met Next City) mee op lopende, parallelle
processen, zoals (niet uitputtend): Dorpsvernieuwing (Ten Post, Woltersum, Ten
Boer), Regionale Energie Strategie (RES), Nationaal Programma Groningen
(NPG)/Toekomstbeeld, Woonvisie, Gebiedsprogramma’s, Meerjarenprogramma’s,
Actualisatie visies op overnachtingenmarkt, detailhandel en horeca + toekomst /
strategie werklocaties.
Het is daarbij wel van belang te beseffen dat Next City over de lange termijn gaat en
een aantal van genoemde parallelle processen over de korte/middellange termijn.
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Rol van de raad
In het Next City traject had de raad een klankbordgroep Next City. Bij de afsluitende
bijeenkomst van de klankbordgroep in de vorige raadsperiode is geconcludeerd dat dit
duidelijk voorzag in een behoefte. Uw raad heeft inmiddels een nieuwe
gecombineerde klankbordgroep voor de Omgevingswet/Omgevingsvisie geformeerd.
Wij nodigen u ook van harte uit om een bijeenkomst met inwoners en/of stakeholders
bij te wonen.
Verankering in de organisatie
Het actualisatieproces voor de omgevingsvisie zal in het kader van de omgevingswet
als structureel werkproces verankerd moeten worden in de organisatie. Samen met de
projectgroep omgevingswet (onderdeel processen) werken we al aan het opzetten van
een werkproces.
Daarnaast is de opgave om de Next City door te vertalen in de programma’s. Daartoe
is dit jaar met de ronde Meerjarenprogramma’s een eerste aanzet gedaan, dit zal de
komende tijd verder handen en voeten gaan krijgen.
Wij verwachten uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans
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