
 

 

24 september 2014 

Nr. 6d 

Fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation. 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 juli 2014 

(GR 14.4502673); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

I. het voornemen uit te spreken tot aanleg van een spoorkruisende fietstunnel, ter hoogte 

van het stationsgebouw, parallel aan de voetgangerstunnel met een aansluiting op de 

fietsrotonde in het Stadsbalkon als onderdeel van het project Groningen Spoorzone, één 

en ander onder voorbehoud van de uitkomsten van nadere inhoudelijke analyse en 

technisch, juridische en financiële uitwerking; 

II. het voornemen uit te spreken tot aanleg van een ondergrondse fietsenstalling aan de 

zuidzijde van het Hoofdstation gekoppeld aan de nieuwe fietstunnel, één en ander onder 

voorbehoud van de uitkomsten van een verdere nadere inhoudelijke analyse en 

technische, juridische en financiële uitwerking;  

III. het college opdracht te geven de beoogde fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling in 

de tweede helft van 2014 in overleg met de projectpartners inhoudelijk, technisch, 

juridisch en financieel nader uit te werken, ten behoeve van definitieve besluitvorming;  

IV. het college opdracht te geven de benodigde bestemmingswijziging ten behoeve van de 

realisatie van de fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling voor te bereiden; 

V. de kosten voor de nadere uitwerking (€ 0,1 miljoen) te dekken uit: 

 beschikbaar gestelde middelen gemeenterekening 2013 plankosten Stationsgebied.  

VI. het college opdracht te geven om bij de besluitvorming over de Groningen Spoorzone 

een krediet-aanvraag voor te leggen voor de plankosten van het stationsgebied in 2014; 

VII. als beoogde dekkingsbronnen voor de aanleg van de fietstunnel (indicatief geraamd op 

€ 12 miljoen) en de ondergrondse fietsenstalling (indicatief geraamd op € 8 miljoen) uit 

te gaan van: 

 € 12 miljoen uit bijdrage structureel beleid ten behoeve van de fietstunnel 

Hoofdstation; 

 € 4 miljoen bijdrage Rijk uit Programma Ruimte voor de Fiets; 

 € 4 miljoen RSP-budget Stationsgebied Groningen. 

VIII. het college opdracht te geven over de beoogde externe dekkingsmiddelen nadere 

afspraken te maken met de desbetreffende partijen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 24 september 2014. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

 


