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Bijeenkomst begeleidingscommissie 
Spoorzone 

21 juni 2017



Programma

1. Resultaten informatieavonden 16 en 17 mei 2017

2. Nieuwe beslisboom 

3. Planning 
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Resultaten informatieavond 

16 mei 

Informatie avond 16 mei

• Doel: bewoners en eigenaren informeren over de planontwikkeling  Zuidzijde 

Hoofdstation en de gevolgen die dit heeft voor de Parkweg

• Uitgenodigd: Bewoners noordzijde Parkweg vanaf Emmaviaduct t/m huisnummer 63

• Opkomst: ruim 50  

• Huidig plan: sloop 23 woningen en een winkel. Dit betreft huisnrs: 69 t/m  89B
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Resultaten informatieavond 

16 mei 

Wat heeft de informatieavond opgeleverd? 

Mooi plan, maar nog veel vragen over:

Sloop woningen aan de Parkweg

• Hoe gaat de gemeente om met verkrotting van de bestaande woningen? 

• Door de ontwikkelingen is het huis onverkoopbaar? 

• Kan de gemeente alle schuurtjes aan de achterzijde opknappen?

• Zijn er nog andere plannen? 

• Hoe kan het dat de gemeente al woningen heeft aangekocht?

• Hoe gaat de aankoopprocedure van de gemeente? 
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Resultaten informatieavond 

16 mei 

Ontwikkelingen zuidzijde

• Komt er ook hoogbouw? Hebben we liever niet

• Vanaf wanneer gaat er gebouwd worden en hoe lang duurt dat? 

• Wie heeft de regie de ontwikkelaar of de gemeente?

• Er moet een gezellig plein komen!
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Resultaten informatieavond 

16 mei 

Toekomstige verkeersituatie

• Er staan veel fietsen in de straat(studenten) waar gaan deze heen?

• Hoe wordt de ontsluiting Parkweg ontsloten op het busstation?

• Passen er ook dubbeldeksbussen door de toekomstige bustunnel en businsnijding ?

• Komt er aan de zuidzijde ook een K&R?

• Gaan er ook bussen door de Parkweg?

• Hoe gaat de verkeersafwikkeling van de fietsers vanaf de nieuwe 

papiermolentunnel door de wijk?

• Is de doorbraak Parkweg ook verkeerskundig nodig? 
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Resultaten informatieavond 

16 mei 

Overlast Bouw

• Hoe zit het met verontreiniging?

• Wanneer worden de 0-metingen aan de woningen uitgevoerd? En wie is daar 

verantwoordelijk voor? 

• Hoe zit het met overlast geluidsoverlast en luchtverontreiniging(van het 

busstation?)

• Waar gaat het bouwverkeer langs?

• Wordt het bestemmingsplan ook nog aangepast?

Overig

• Hoe wordt omgegaan met alle rondslingerende fietsen van de studenten? 
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Informatieavond 17 mei

• Doel:  de omgeving informeren over de plannen zuidzijde, waaronder de ambities, 

de gebiedsontsluitingen(Parkweg) en de buurtraadpleging.

• Uitgenodigd: de buurt en stakeholders waaronder o.m. ondernemers, 

Fietsersbond, OV-Bureau, de raad en PS.

• Opkomst: ruim 150 personen
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Wat heeft de informatieavond opgeleverd? 

Algemeen:

• Goed plan, mooi plan

• Kans om stationsgebied aan te pakken

• Snelle realisatie, moet niet te lang duren

• Mooie slimme oplossing op Emmaviaduct 

• Ingang met pleinachtige constructie kan mooi uitpakken voor de Parkweg

• Opschieten!  Nu doorpakken en niet al te lange bouwtijd.

• Hulde voor inzet om gebied te verbeteren

• Niet meer woningen voor studenten

• Wat een impact op de wijk. Een enorme bouwput – rust inbouwen tussen twee 

bouwprojecten. 

• Kansen buurt kunnen ook uitgevoerd worden zonder planvorming zuidzijde.
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Contact met de gemeente

• Over de ontwikkelingen zuidzijde wil men op de hoogte gehouden worden

• Vragen over duurzaamheid en vervallen schuurtjes

Programma gebied Zuidzijde

• Is er ruimte voor groen cq een groene invulling i.p.v. alleen maar bebouwing?

• Aandacht voor behoud groenstrook achter de woningen(veel reacties!)

• Levendig plein en straat richting Rijnstraat met functies zoals winkels, café etc.
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Bebouwing Zuidzijde

• Geen hoogbouw

• Liefst laagbouw

• Mooie architectuur

• Open karakter plein

• Bebouwing niet te dicht op Parkweg

Verkeersafwikkeling

• Graag eenrichtingsverkeer op Parkweg/Rabenhauptstraat

• Graag inrichting Parkweg aanpakken

• Rijnstraat herinrichten tot doorgaande fietsroute.
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Geluidsoverlast

• Ten gevolge van verplaatsing busstation ontstaat geluidsoverlast

• Hoe wordt geluidsoverlast voorkomen tijdens sloop Post NL

Bereikbaarheid

• Wanneer wordt de Blauwe Burg afgebroken i.v.m. bereikbaarheid wijk

• Kan tijdens de bouw nog geparkeerd worden aan de Vechtstraat

• Wanneer wordt de Friesenbrücke hersteld?

• Graag weer een stadstram plannen, kan nu nog!
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Resultaten informatieavond 

17 mei 

Ontwikkeling Noordzijde

• Graag stadsbalkon aanpakken om zichtlijnen  te herstellen. Oostelijke flap 

slopen. 

Overig

• Graag nadenken over een integraal straatverlichtingsplan
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Resultaten van beide avonden 

� Geen directe weerstand ondervonden

� Niemand heeft aangegeven tegen de plannen te zijn

� Veel gehoord: Mooi plan! Tempo maken!

Wel veel (kritische) vragen, met name gericht op:

- Aankoopprocedure

- Hinder/bouwhinder – geluid/bereikbaarheid

- Bouwhoogtes

- Groeninvulling – behoud groenstrook

- Fietsparkeren (studenten) 

- Herinrichting Parkweg

- Verkeer/bussen door de straat 

- Verkrotting woningen/schuurtjes opknappen

� Aankoop procedure, (bouw)hinder, verkeer/bussen door de straat lossen we nu op

� Overige punten i.h.k.v. ruimtelijk plan en bestemmingsplan 
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Resultaten informatieavonden 

16 en 17 mei 

Hoe nu verder? 

• De reactieverslagen worden teruggelegd bij de bewoners/buurt/wijkraad 

etc.

• Alle vragenstellers krijgen antwoord op de gestelde vragen

• Op veel vragen komen we nog terug bij discussie over bouwroutes en op 

de wat langere termijn bij het Ruimtelijk plan en bestemmingsplan

• Daarnaast komende jaren de dialoog met de buurt/wijk onderhouden
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Besluitvorming 

Gebiedsontsluiting, aankoop woningen, gebiedsambities, 

bodemenergieplan en eventueel parkeergarage   

• Voor zomervakantie besluit college – daarna brief aan eigenaren/bewoners 

slooppanden Parkweg 

• Na zomervakantie besluitvorming raad - daarna wederom brief aan 

eigenaren/bewoners slooppanden over aankoopprocedure etc. 

• Wijk/buurt/stakeholders etc. informeren
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Onderwerp

Beslisboom Groningen Spoorzone 2016-2021

Participatie/inspraakBesluitvorming

Gemeenteraad

CollegeNovember 

2016

Definitief Bestemmingsplan Hoofdstation en 
besluiten Zuidzijde Hoofdstation

Najaar 

2018

Presentatie winnend ontwerp stationscontract

In deze thematische raadsvergadering wordt het 

winnend ontwerp van het aanbesteding proces 

stationscontract toegelicht 

Gebiedsambities Zuidzijde Hoofdstation 

Keuzes verankeren voor toekomstige 

gebiedsontsluitingen en ambities voor de 

Zuidzijde Hoofdstation

College  

2 Bijeenkomsten ter 

informering van 

belanghebbenden over 

gebiedsontsluitingen  Juli  2017

RFO + 1 variant busonderdoorgang

Vaststelling besluitpunten, zie keuzes 

Gemeenteraad

Keuzes gemeenteraad

• Gebiedsontsluiting 

• Gebiedsambities 

• Parkeergarage

• bodemenergieplan

• Definitief 

bestemmingsplan

• Verplaatsen busstation 

• Uitbreiding westflank + 

kredieten

• Groene inrichting 

busonderdoorgang+ 

kredieten 

• Plankostenkredieten 2e 

helft 2016 en 2017 

Voorjaar 

2019

Kredietaanvragen Zuidzijde Hoofdstation

Kredietaanvragen  voor realisatie  tot 

aanbesteding stationscontract

College

Gemeenteraad

CollegeNajaar 

2021

Definitief Ruimtelijk plan, Bestemmingsplan en GREX 
Zuidzijde  Hoofdstation

Inzichtelijk maken van de ruimtelijke 

mogelijkheden van de  Zuidzijde, planologisch 

verankeren van het ruimtelijk plan Zuidzijde en 

de daarbij behorende GREX 

Belanghebbenden kunnen 

inspreken in 

raadscommissie

• Kredietaanvraag bus- en 

auto inprikker

• Kredietaanvraag 

parkeergarage

Het ruimtelijk plan ligt vier 

weken ter inzage met 

daarbij een actieve dialoog

• Vaststellen ruimtelijk plan 

Zuidzijde + 

kredietaanvraag

• Vaststellen 

Bestemmingsplan 

Zuidzijde 

• Vaststellen GREX 

Zuidzijde

• Zie voorontwerp 

bestemmingsplan

Het definitief 

bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 

inzage kan er beroep 

worden aangetekend. 

Daarnaast is er een 

inloopbijeenkomst

Gemeenteraad

Input leveren aan 

portefeuillehouder 

tbv stuurgroep 

Groningen 

Spoorzone

Belanghebbenden kunnen 

inspreken in 

raadscommissie

Belanghebbenden kunnen 

inspreken in 

raadscommissie

• Zie winnend ontwerp

Gemeenteraad



Planning Spoorzone en 

Gebiedsontwikkeling Zuidzijde

Spoorzone

• Medio juni 2017 – start aanbestedingsprocedure Contract Spoor

• Medio oktober 2017 – start aanbestedingsprocedure Contract Station

• Juni 2018 – start sloop Post NL, loods en glasfabriek

• Eind 2018/begin 2019 – presentatie winnend ontwerp aan de Raad

• Najaar 2019 – start werkzaamheden

• Medio 2020  - grote buitendienststelling Spoor (1000 uur)

• Medio 2022/2023 – doorkoppeling gereed en busstation operationeel
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Planning Spoorzone en 

Gebiedsontwikkeling Zuidzijde

Gebiedsontwikkeling zuidzijde 

• September 2017 – besluitvorming raad over: gebiedsontsluitingen, 

gebiedsambities, aankoop woningen, parkeergarage? en Bodemenergie ter 

kennisname

• Medio 2018/2019 – opstellen ontwikkelstrategie

• Medio 2019 – besluitvorming raad over aanvraag kredieten t.b.v. bus- en auto-

inprikker en parkeergarage? 

• Medio 2020/2021; start opstellen Ruimtelijk, incl. relatie met de wijk plan en 

bestemmingsplan. 

• Start bouw vanaf medio 2024

Planontwikkeling Noordzijde

• Start planvorming vanaf medio 2024
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Zichtbaar en vindbaar



Inzoomen


