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Nr. 8c2.
Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
22 januari 2015
(4827333);

HEEFT BESLOTEN:

I. kennis te nemen van de rapportages “Fietsenstalling en fietstunnel 
ontwerpuitgangspunten V4.0 december 2014”, “Spoorknoop 
Groningen Fiets – Verkenningen fietsenstallingen versie 2.1/december
2014”, Expert judgement gebruik zuidelijke fietsenstalling en 
fietstunnel Spoorzone Groningen”, “Second opinion plannen 
Fietsparkeren Groningen CS”, “Verwacht gebruik fietstunnel 
Hoofdstation Groningen en Werkmanbrug-Vismarkt” en “Enquête 
stationsomgeving Groningen;

II. het principebesluit te nemen tot aanleg van een spoor kruisende 
fietstunnel als onderdeel van het project Groningen Spoorzone;

III. het principebesluit te nemen tot aanleg van een ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation als onderdeel 
van het project Groningen Spoorzone;

IV. de besluiten onder II en III te nemen onder het voorbehoud van de 
uitkomsten van een second opinion op kosten en risico’s en 
definitieve afspraken met desbetreffende partijen over de beoogde 
externe dekkingsmiddelen;

V. als beoogde dekkingsbronnen voor de aanleg van de fietstunnel 
(geraamd € 12 miljoen prijspeil 2014) en de ondergrondse 
fietsenstalling (geraamd € 16,5 miljoen prijspeil 2014) uit te gaan 
van:
- € 12 miljoen uit bijdrage structureel beleid ten behoeve van de 

fietstunnel Hoofdstation;
- € 8,25 miljoen bijdrage Rijk uit programma Ruimte voor de Fiets;
- € 6,5 miljoen RSP-budget Stationsgebied Groningen;
- € 1,75 miljoen provincie Groningen (budget Spoorknoop 

Groningen);
VI. het college opdracht te geven tot: 

- het inwinnen van een second opinion op kosten en risico’s voor de
fietstunnel en de ondergrondse fietsenstalling;

- het nader uitwerken van een fietsenstalling voor circa 2.200 
fietsen op de oostflank van het perronplein;

- het komen tot nadere afspraken over de verdeling van 
exploitatie-, handhavings- en toezichts-kosten van de 
stallingsplaatsen in het gehele stationsgebied, evenals het te 
voeren stallings-regime;

- over de beoogde externe dekkingsmiddelen nadere afspraken te 
maken met de desbetreffende partijen;

- de resultaten van bovengenoemde punten voorafgaand aan de 
definitieve besluitvorming en aanbesteding ter besluitvorming 
voor te leggen aan de raad met een kredietaanvraag.



Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 februari 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten


