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Woensdag 2-9-2020

Reitdiepzone



Programma

• 10.00 uur: Opening Roeland van der Schaaf
• 10.05 uur: Presentatie Reitdiepzone – Gerard van Dijken

– Wat is Reitdiepzone?
– Waar staan we?
– Waarom een MER en Structuurvisie?

• 10:20 uur: Presentatie Structuurvisie / MER – Peter Bugel & Petricia de Jong
– Hoe verhouden structuurvisie en MER zich tot elkaar?
– Welke varianten zijn er?
– Wat zijn de randvoorwaarden die zijn meegegeven?

• 10:45 – 11:30 uur – mogelijkheid om met collega’s in gesprek te gaan over o.a. 
– Stedenbouwkundige opzet / ambitie
– Groen 
– Verkeer
– Openbare ruimte



Reitdiepzone – in 
perspectief

Reitdiepzone ligt aan de Friesestraatweg en is 
het gebied vanaf het spoor richting de wijk 
Reitdiep.

De zone is ooit opgevat als een ‘kralensnoer’ 
waarbij iedere kraal (locatie) op een eigen wijze 
kan worden ingevuld. 

De zone langs het Reitdiep wordt ‘openbaar’. 

Het parkeren moet op eigen terrein worden 
opgelost.

De verschillende plannen worden op elkaar 
afgestemd: oriëntatie, bezonning en ontsluiting

Op drie knooppunten wordt de mogelijkheid 
gegeven ‘de hoogte in te gaan’



Historie

1970 2019

1864

Reitdiep
- Tot 1876 de enige open 

verbinding met zee
- Tegenwoordig 

calamiteitenroute richting 
Van Starkenborghkanaal

Friesestraatweg
- Historische uitvalsweg naar 

Friesland, bestraat in 1840
- 1884 aanleg spoorlijn
- ‘10 verspreid boerderijen met 

in 1924 Melkfabriek 
Ommelanden

- ‘50 verdichting door industrie 
(ACM, Gembeton, aannemers 
en steenhouwers)

- ’60/’70 opkomst autogebruik 
-> veel garages en opslag, 
terrein raakt verrommeld

1914



1978



Historische besluitvorming

• Al jaren plannen voor herontwikkeling middels beleidsdoelstellingen
– Studielocaties voor intense laagbouw -> Brivec

– Plek voor jongerenhuisvesting -> Woldringlocatie / Gembetonlocatie

• Woldinglocatie gaf noodzaak om integraal beleid te vormen

• Ontwikkelstrategie 2017 vastgesteld
– Faciliteren, aan de markt overlaten

• Next city 2018 -> Reitdiepzone benoemd als ontwikkelzone
– Binnenstedelijk gemengd woon/werkgebied

• Woonvisie -> Reitdiep benoemd



Anno nu

1. FSW 137a – grondgebonden woningen
- VO bestemmingsplan in procedure

2. Crossroads – onherroepelijk BP
- Start bouw z.s.m.

3. Woldringlocatie gerealiseerd (JHV)
4. Friesestraatweg 175 – (Jaho)

- Besprekingen overeenkomst
5. Friesestraatweg 181 – (Gembeton/Portland)

- Ontwerp BP / vergunning ter inzage
6. Brivec-locatie gerealiseerd (intense laagbouw)
7. Friesestraatweg 231 – (Veldma Jansen garage)

- Ontwerp BP / vergunning ter inzage



Conclusies

• Er gebeurt veel in de zone!

• Juridische noodzaak voor MER procedure

• Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld in maart

• Zienswijzen ingediend door provincie, GGD en provincie, geen 
bijzonderheden, wel zorgen over geluid en fijnstof

• Bewoners hebben ingesproken tegen de vele bebouwing en voor 
vergroening

Bugel Hajema samen met SWECO stellen Structuurvisie en MER op.



1937



Scherpe keuzes gevraagd
Scherp afwegingskader ontbreekt
Goede ruimtelijke invulling vraagt om scherpe keuzes
Kwalitatieve vs. Kwantitatieve aspecten

• Doorgaan met strategie vs. heroverweging
– Waar loopt dit eventueel spaak?

• Ambities doorvoeren vs. blijven faciliteren
– Het faciliterend model geeft weinig sturingsmogelijkheden, reden tot aanpassing?

• Groei van aantal woningen vs. groenere leefomgeving
– Ruimte is schaars, hoe stel je prioriteiten?

MER geeft inzicht in de effecten op het milieu  -> biedt geen keuze!
Structuurvisie maakt afweging en stelt keuzes voor!


