
Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation 

Groningen 

Onderwerp 

Beslisboom Groningen Spoorzone    eerste kwartaal 2016 

Participatie/inspraak 

College 
November 

2015 

Besluitvorming 

Koop Ja/Nee PostNL-locatie 

Brief naar de gemeenteraad 

Voorontwerp ligt van 26 

november tot 23 

december ter inzage met 

daarbij een inloopmarkt 
In het voorontwerp is het  RFO opgenomen + 2 varianten 

busonderdoorgangen. 

College Februari 

2016 

Brief naar de gemeenteraad 

Maart 

2016 

Uitgangspunten plan Zuidzijde Hoofdstation Presentatie in B&W 

Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation Groningen College 

Brief naar de gemeenteraad 

Het ontwerp 

bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 

inzage voor het indienen 

van zienswijzen met 

daarbij een inloopmarkt 

Indien PostNL locatie kan worden aangekocht wordt er ook 

gekozen voor de korte busonderdoorgang als optimalisatie 

van het RFO. 

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden ZZ Hoofdstation 

inclusief het onderzoek naar de verplaatsing van het 

busstation en gebiedsontsluiting. 

RFO + 1 variant busonderdoorgang 

Actieve dialoog 

ruimtelijke inpassing 

korte busonderdoorgang 

Op basis van het vlekkenplan naar de 

buurt om mee te denken over het 

ruimtelijk plan + nut en noodzaak 

verplaatsing busstation 
Brief naar de gemeenteraad 

Keuzes gemeenteraad 

• Uitgangspunten opstellen 

ruimtelijk plan 

• Mogelijke functies en 

volumes  ZZ Hoofdstation 

(bijvoorbeeld wonen, 

cultuur) 

• Wijze van  

gebiedsontsluiting 

• Onderzoek verplaatsen 

busstation 

• Aanheling Rivierenbuurt 

aan Stationsgebied 

(woningen Parkweg) 

• Kappen (o.a. bouwhoogte 

en volume) 

• Omgaan met monumenten 

(bijvoorbeeld seinhuis en 

kappen) 

• Zuidentree (o.a. 

bouwhoogte en volume) 

• Fietstunnel, fietsenstalling 

en busonderdoorgang 

(korte of lange) 

planologisch verankeren 



Onderwerp 

Beslisboom Groningen Spoorzone                                      eerste helft 2016 

Participatie/inspraak Besluitvorming 

September 

2016 

Definitief bestemmingsplan Hoofdstation Groningen 

RFO + 1 variant busonderdoorgang 

juni 2016 College 

Plankostenkrediet   

Dekking van de plankosten medio 2016 & 2017 

Start aanbesteding contract Civiel 

Gemeenteraad 

College 

April/mei 

2016 

Presentatie proces aanbesteding  

In deze thematische raadsvergadering wordt het 

aanbesteding proces toegelicht.  

Wensen & bedenkingen   

Start aanbesteding contract Spoor 

In deze aanbesteding zit het maken van het opstelterrein, 

uitbreiding station Europapark en het  vierde spoor  

Definitief besluit fiets onderdelen Groningen 

Spoorzone, verwijderen Blauwe Brug, Mooi extra en 

krediet 

Uitkomst second opinion Fiets, beheersregime, 

fietsparkeren Oostflank, dekking Fiets, aansluiten fietsflat 

op FRIS. 

Toekomst  Blauwe Brug, Mooi extra, financiële bijdrage aan 

Spoorknoop Groningen en beantwoording motie 

(zonnepanelen kappen, FRIS en onderzoek capaciteit 

Werkmanbrug) 

College 

Gemeenteraad 

Maart 

2016 

• Toekomst Blauwe Brug 

• Uitvoeringskrediet 

ondergrondse 

fietsenstalling en 

fietstunnel 

• Uitvoeringskrediet 

maaiveld fietsparkeren 

Oostflank en aansluiten 

fietsflat op FRIS 

• Beheersregime 

fietsstallingen 

stationsgebied 

• Uitvoeringskrediet 

bijdrage Spoorknoop 

Groningen 

Belanghebbenden 

kunnen inspreken in 

raadscommissie 

Het definitief 

bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 

inzage kan er beroep 

worden aangetekend. 

Daarnaast is er een 

inloopbijeenkomst 

Keuzes gemeenteraad 

• Zie ontwerp 

bestemmingsplan 

In deze aanbesteding zit het maken van het station met 

daarin o.a. de reizigerstunnel, fietstunnel, ondergrondse 

fietsenstalling, kappen  en  de busonderdoorgang 

• Plankostenkrediet 



Onderwerp 

Beslisboom Groningen Spoorzone  Tweede helft 2016/2017 en 2018 

Participatie/inspraak Besluitvorming 

Gemeenteraad 

College December 

2016 

Ruimtelijk plan Zuidzijde Hoofdstation Het ruimtelijk plan ligt  vier 

weken ter inzage met daarbij 

een actieve dialoog 

Mei 2017 Voorontwerp bestemmingsplan Zuidzijde Hoofdstation 

Planologisch verankeren van het ruimtelijk plan ZZ 

College Voorontwerp ligt vier 

weken ter inzage met 

daarbij een inloopmarkt 

Opstellen uitgangspunten concept ruimtelijk plan  

voorzijde Hoofdstation 

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden Noordzijde  

Hoofdstation inclusief Glaude en onderzoek capaciteit 

Werkmanbrug. 

Presentatie in B&W Op basis van het 

vlekkenplan naar de 

omgeving om mee te 

denken over het ruimtelijk 

plan Brief naar de gemeenteraad 

Februari 

2017 

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden ZZ Hoofdstation 

inclusief het onderzoek naar de verplaatsing van het 

busstation en gebiedsontsluiting. 

Keuzes gemeenteraad 

• Uitgangspunten opstellen 

ruimtelijk plan 

• Mogelijke functies NZ 

station 

• Inrichting Stationsweg 

• Toekomst Werkmanbrug 

• Zie concept ruimtelijk plan 

• Planologische verankering 

van het ruimtelijk plan ZZ 

Hoofdstation 

December 

2017 

Ontwerp bestemmingsplan Zuidzijde Hoofdstation 

Planologisch verankeren van het ruimtelijk plan ZZ 

College 

Gemeenteraad 

College Maart 

2018 

Ruimtelijk plan voorzijde Hoofdstation 

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden Noordzijde  

Hoofdstation inclusief Glaude en onderzoek capaciteit 

Werkmanbrug (afhankelijk van inhoud ruimtelijk plan zal 

ook nog bestemmingsplan moeten worden opgesteld). 

Definitief bestemmingsplan Zuidzijde Hoofdstation Juni 2018 College 

Gemeenteraad 

Planologisch verankeren van het ruimtelijk plan ZZ 

Brief naar de gemeenteraad 

Brief naar de gemeenteraad 

Het ontwerp 

bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 

inzage voor het indienen 

van zienswijzen met 

daarbij een inloopmarkt 

• Zie voorontwerp 

bestemmingsplan 

Het ruimtelijk plan ligt  vier 

weken ter inzage met daarbij 

een actieve dialoog 

• Mogelijke functies NZ 

station 

• Inrichting Stationsweg 

• Toekomst Werkmanbrug 

September  

2018 

• Zie voorontwerp 

bestemmingsplan 
Het definitief 

bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 

inzage kan er beroep 

worden aangetekend. 

Daarnaast is er een 

inloopbijeenkomst 



Beslisboom Groningen Spoorzone   reikwijdte plannen 

De huidige scope van het project Begrenzing ruimtelijk plan Zuidzijde en Voorzijde 

Begrenzing bestemmingsplan Hoofdstation 


