
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN RUIMTE EN WONEN  

 

Datum: 11 september 2019 

Plaats:  Oude Raadzaal 

Tijd:  20.00 - 22.30 uur  

 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 25 september 2019 

 

Conform 

- Voorbereidingsbesluit Woonschepenhaven  

 

1-Minuutinterventie     

2 Brieven m.b.t. de Groningen Spoorzone 

- Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract en Aanvullende financiering 

project Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract   

        op verzoek van de PVV 

Discussie 

- Vaststellen bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 

2 te Haren 

 

2. MEDEDELINGEN 

Eerdere toezeggingen ingelost: 

o De suggesties van de heer J. van de Meer van de Zwarte Hond zijn overgenomen 

en uitgevoerd m.b.t. het voorstel inrichting Lage der A naar zijn tevredenheid.  

o Van de Schaaf geeft inzicht in de aard en spreiding van de klachten over overlast 

van de generatoren van de schepen. Hiermee is ook deze toezegging afgedaan 

(zie verslag) 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Vaststellen bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2     

 te Haren 

Wethouder van der Schaaf: 

o In de aanloop naar start bouw zal regelmatig met de ondernemers om tafel worden 

gegaan. 

o Zegt toe de afwijkingsbevoegdheid vooraf laten toetsen door de raad. Als de 

omgevingsvergunning voor het gebouw / plan gereed is deze naar de raad toe te 

zenden, zodat u dit kan bekijken en indien gewenst hierover agendering kunt 

aanvragen 

o Zegt informatie toe over de mogelijkheid om de ingang van de supermarkt naar de 

voorkant te verplaatsen  

 

Brieven m.b.t. de Groningen Spoorzone 

o Wethouder van der Schaaf zegt toe dat de raad wordt betrokken bij de gezamenlijke 

zoektocht/ studie met de provincie om aan de westkant van de stad ook een station te 

realiseren voor Hoogkerk/Suikerfabriek-terrein/Vindhuizen. 

 

 

 



Aanvraag Crisis- en herstelwet 

o Wethouder van der Schaaf zegt toe, dat dit experiment met de crises- en herstelwet, 

niet de ruimte geeft om de Raad van State buiten spel te zetten. Het is anticiperen op 

de omgevingswet met verbrede reikwijdte en wordt ingezet in het kader van de 

woondeal. 

 

3. LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN 

- Besluitenlijsten van 5 juni en 3 juli 2019 R&W: geen opmerkingen  

- De voorgestelde wijzigingen voor de LTA en IM lijsten kunnen definitief worden  

aangepast. 

 

4. VERSLAG 

    De verslagen van de commissie R&W van 5 juni en 3 juli 2019 zijn ongewijzigd  

    vastgesteld. 

 

5. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN   

    n.v.t. 


