
 

 

Geachte raadsleden, 

 

Bijgaand treft u het verslag aan van de inloopbijeenkomsten ten behoeve van het Ontwerp 

bestemmingsplan Hoofdstation en groene inrichting Post NL-locatie. 

Het bestemmingsplan ligt tot 27 juli a.s. ter inzage en tot die datum kan inhoudelijk door de 

omgeving op het plan worden gereageerd.  

Verder gaan we in een drietal sessies(13 sept. 4 okt en 25 okt) met de direct aanwonenden de 

locatie van de Post NL verder landschappelijk uitwerken. Het resultaat hiervan(op schetsontwerp 

niveau) nemen we mee in het aanbestedingsdossier van de Spoorzone.   

Op 12 juli hebben we een sessie met de Klankbordgroep gepland waarin we de klankbordgroep voor 

de zomervakantie gaan bijpraten over de stand van zaken en de Klankbordgroep om advies willen 

vragen over de uitwerking van de Westflank(uitbreiding fietsenstallingen, Kiss&Ride en taxi 

plaatsen)  en meer in het bijzonder over de fietsveiligheid in relatie tot de afwikkeling van de 

taxi’s  en Kiss&Ride ter plaatse.  Zoals bekend zijn de Westflank en de Post NL locatie(na aankoop) 

aan de scope van het project toegevoegd. In de uitwerking hiervan willen we de omgeving 

meenemen en consulteren. 

 

Tevens zijn we in gesprek met de Wijkraad over het op te stellen Ruimtelijk plan voor de Zuidzijde. 

Het idee is postgevat om vanuit de wijk een werkgroep samen te stellen die samen met de 

gemeente aan de slag gaat met het formuleren van de uitgangspunten voor het op te stellen 

ruimtelijk plan. Een sessie hiervoor met de werkgroep is gepland na de zomervakantie in 

september.   Samen met de wijkraad gaan we deze sessie inhoudelijk voorbereiden, m.n. kader 

stellend.  

De uitgangspunten voor het op te stellen ruimtelijk plan zullen in november ter besluitvorming aan 

de raad worden voorgelegd. 

Dit voorstel zal tezamen met het: 

- definitieve bestemmingsplan; 

- de verplaatsing van het busstation naar de ZZ; 

- de uitgangspunten (van de raad) voor de aanbesteding van het kwaliteitscontract, het Contract 

Civiel; 

- de aanvraag van een nieuw plankostenkrediet en  

- de ter beschikking stelling van het restant RSP budget(2,25 mln)  ten behoeve van de inrichting 

van de Westflank alsmede de Post NL locatie, in november aan uw raad worden voorgelegd.  

 

Voor het totale overzicht en vanwege de onderlinge relatie van de diverse onderwerpen  is er voor 

gekozen deze voorstellen integraal in één keer aan uw raad voor te leggen. Als voorbeeld kan o.a. 

genoemd worden: Voor het op te stellen ruimtelijk plan is het noodzakelijk te weten of uw raad het 

besluit neemt het busstation naar de zuidkant te verplaatsen,  zodat het busstation als uitgangspunt 

in het ruimtelijk plan meegenomen kan worden.  Hier ligt dus een nadrukkelijke onderlinge relatie 

en is dus samenhangende besluitvorming vereist.  

 

Voorts kan ik u melden dat Prof. Dr. Ir. Paul Meurs als adviseur aan het Kwaliteitsteam is 

toegevoegd. De heer Meurs zal het Kwaliteitsteam gaan adviseren over de Cultuurhistorie en 

Monumenten in het project.  Hij is hoogleraar te Delft en heeft de afgelopen jaren  bij meerdere 

grote stationsontwikkelingen als gezaghebbend monumentenadviseur opgetreden. H ij is woonachtig 

in de directe omgeving van Groningen en kent ons hoofdstation en de omgeving ervan derhalve 

goed.  

     



 

 

Tot slot: 

Vanwege het totaalbeeld en het complex aan voorstellen dat medio oktober in procedure gebracht 

wordt richting de raad van november, is het voorstel, om in oktober nog een extra sessie met de 

raad in te plannen in de vorm van een “vragenuurtje” en de mogelijkheid vanuit het project nog 

e.e.a. te presenteren zodat er een verdiepingsslag op onderdelen betracht kan worden. Dit zal 

nader worden afgestemd met de begeleidingscommissie Stationsgebied. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mark van Maanen 

 

Sr. Projectmanager  

Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering  

Gemeente Groningen 

 

Mobiel: 06 52407237 

mark.van.maanen@groningen.nl 

 

Gedempte Zuiderdiep 98 

Postbus 7081 

9701 JB  GRONINGEN 
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Verslag 28 juni inloop Puddingfabriek 

(en vervolg) 
 

Onderwerp : Bijeenkomst Groenvoorziening PostNL-locatie en ontwerp bestemmingsplan 

Hoofdstation Groningen 

Datum : Dinsdag 28 juni 2016 

Tijd : 18:30 – 21:30 

Locatie : Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4 

Aanwezig : Mark van Maanen, Gerd Boerema, Ruben Wiersma, Gerda Udema, Bas Krijgsheld, 

André Buikhuizen, Jan Eggens, Jaco Kalfsbeek, Paul van den Bosch & Elise Koning 

 

 

Op dinsdag 28 juni 2016 tussen 18:30 en 21:30 waren de inloopbijeenkomsten over de stand van 

zaken van de groenvoorziening op de PostNL-locatie en het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation 

Groningen. De bijeenkomst over de groenvoorziening startte om 18:30, welke ove rliep in de 

bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan die om 19:30 aanving. Beide bijeenkomsten hadden 

een inloopkarakter. In totaal waren er 62 bezoekers. 

Doel van de bijeenkomsten 

Het doel van deze bijeenkomsten was om de mensen uit de omgeving op de hoogte te stellen van de 

stand van zaken en de veranderingen.  

Groenvoorziening PostNL-locatie 

Het doel van de bijeenkomst over de groenvoorziening was om bewoners op de hoogte te stell en van 

de resultaten van eerdere bewonersavonden. Daarnaast konden zij hun vragen en zorgen kwijt. 

Opzet  

Van de resultaten van de eerdere bewonersavonden is een aantal schetsen en impressies gemaakt. 

Deze werden tentoongesteld op een aantal ezels. Tijdens de bijeenkomst over de mogelijkheden van 

de PostNL-locatie hebben de bewoners aangegeven het behoud van de parkeerplaatsen en een 

mooie groenvoorziening belangrijk te vinden. Deze twee onderwerpen waren dan ook terug te 

vinden in de panelen.  



 

 

 

Afbeelding 1 De panelen met impressies en schetsen op basis van eerdere bewonersavonden. 

Reacties van de bezoekers 

In totaal zijn er 22 bezoekers geweest op de bijeenkomst over de groenvoorziening op de PostNL-

locatie. Uit de reacties van bezoekers bleek dat men over het algemeen in grote lijn het een goede 

zaak te vinden dat het PostNL-pand gesloopt gaat worden. Een enkeling uitte wel zorg over de 

mogelijke milieu-effecten voor de direct aanwonenden. Overigens was dit heel divers, sommige 

anderen gaven aan hier geen grote zorg over te ervaren. De bereidheid mee te denken over de 

invulling van de locatie lijkt groot onder de aanwezigen. Men wil graag meedenken over het vervolg 

en daar actief bij betrokken zijn. Veel van de bezoekers aan deze sessie schreven zich dan ook in voor 

de vervolgsessies waarin de groene inpassing en de parkeermogelijkheden aan de orde komen.  

Vervolg 

Het vervolg van dit traject is hen ook uitgelegd. In drie vervolgbijeenkomsten willen we met mensen 

in gesprek gaan over de precieze invulling van de groenvoorziening. Als mensen bij één van de 

vervolgbijeenkomsten aanwezig willen zijn, konden zij zich intekenen voor de bijenkomsten op:  

- Dinsdag 13 september, 16:30 – 18:30 

- Dinsdag 4 oktober, 16:30 – 18:30 

- Dinsdag 25 oktober, 16:30 – 18:30 

Tijdens deze drie bijeenkomsten is het de bedoeling om te komen tot een gedragen voorstel voor de 

groene inrichting. In de eerste sessie staat daarbij het proces centraal, evenals de gezamenlijke 

opgave en een eerste ontwerpsessie. In de tweede bijeenkomst wordt het ontwerp dat in de 

tussentijd is verfijnd, teruggelegd ter beoordeling en bespreking. In de derde bijeenkomst,  ten slotte, 

is het de bedoeling te komen tot een definitief ontwerp dat uitgevoerd gaat worden.  

In totaal hebben 11 mensen zich aangemeld voor de verschillende vervolgbijeenkomsten. Deze 

mensen krijgen allemaal persoonlijk een uitnodiging. 

 

Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation Groningen 



 

 

In de aansluitende bijeenkomst over het ontwerp bestemmingplan werden de opgenomen en 

nieuwe plannen in het ontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. Vanuit de gemeente en de 

provincie waren er mensen aanwezig om plannen toe te lichten en om vragen te beantwoorden.  

Opzet  

Alle informatie over het ontwerp bestemmingsplan was te vinden op acht panelen van 2,25 bij 2,25 

meter. Hierin was algemeen informatie over het project Groningen Spoorzone en over de 

bijbehorende deelprojecten. De nieuw toegevoegde elementen werden  meer uitgelicht, door de 

korte busonderdoorgang, de mogelijkheden van de PostNL-locatie, de Westflank en de monumenten 

elk een apart paneel te geven. Tot slot werd er op een paneel inzichtelijk gemaakt hoe het vervolg 

van het besluitvormingsproces eruit ziet en hoe mensen kunnen reageren op het ontwerp 

bestemmingsplan Hoofdstation Groningen.  

 

 
Afbeelding 2 De informatiepanelen over het ontwerp bestemmingsplan  

De bezoekers 

In totaal bezochten 40 bezoekers de bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan. De bezoekers 

kwamen vooral uit de Rivierenbuurt. Daarnaast  waren enkele  (in elk geval drie; SP,GroenLinks en 

VVD ) gemeenteraadsleden aanwezig en in elk geval 1 statenlid (VVD). Daarnaast was ook de pers 

aanwezig (Frits Poelman, DvhN) en iemand van het OV-bureau/OV consumentenplatform (als 

bezoeker).    

Sfeer en impressies van de bijeenkomsten  



 

 

Tijdens beide bijeenkomsten was de sfeer positief. De bewoners uitten een aantal zorgen op het 

gebied van overlast (geluidsoverlast, luchtvervuiling en bouwoverlast) en stelden met name vragen 

over de nieuwe ontwikkelingen, betreffende de aankoop van de PostNL-locatie en het toevoegen van 

de Westflank aan het project. Ook waren de aanwezigen nieuwsgierig naar de plannen voor de 

zuidzijde van het stationsgebied en de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het 

station. Enkele aanwezigen zijn woonachtig aan de Parkweg en stelden vragen over mogelijke sloop 

van hun huizen. De toon daarbij was redelijk neutraal. Men ziet het aankomen, en men wil graag op 

korte termijn duidelijkheid over de vraag om welke adressen het gaat en hoe de gemeente dit proces 

in wil gaan.    

 

Zie de volgende pagina voor een aantal foto’s. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 


