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Geachte heer, mevrouw, 

Ter kennisname delen wij u mede dat Gedeputeerde Staten (gedeputeerde Boumans) 
in de gemeenteraad van Haren op 10 december aanstaande de voorgenomen 
verplaatsing van het huidige opstelterrcin (bij het Hoofdstation) naar de Rouaanstraat 
zal toelichten. De locatie Rouaanstraat ligt in de 'vork' van de spoorlijnen naar Assen 
en Nieuweschans op grondgebied van de gemeente Haren, direct tegen onze 
gemeentegrens. 

De uitplaatsing is onderdeel van het project Stationsgebied (Spoorknoop Groningen) 
en maakt integraal onderdeel uit van de op 15 mei j l . door u vastgestelde 
Ontwikkelstrategie Stationsgebied. 

De provincie Groningen heeft al in September 2012 op basis van een uitgebreide 
altematievenstudie de locatie Rouaanstraat als voorkeurslocatie vastgesteld. De 
altematievenstudie is daaraan voorafgaand injuni 2012 in een gecombineerde 
commissie Ruimte & Wonen en Beheer & Verkeer toegelicht en vormde daarmee het 
uitgangspunt voor het project Spoorknoop Groningen. 

De gemeenteraad van Haren heeft niet actief deel genomen aan de planvorming, 
hetgeen de aanleiding is voor de presentatie door gedeputeerde Boumans. De 
provincie heeft op verzoek van de gemeente Haren tevens de stukken en onderzoeken 
die ten grondslag liggen aan de locatiekeuze aangereikt bij de gemeente Haren, 
evenals de eerste aanzetten voor nadere planuitwerking. 

Het geheel aan stukken dat door de provincie is aangereikt bij de gemeente Haren is 
voor u te downloaden via het RIS (digitale visietrommel). Onderdeel van deze stukken 
is ook de 'Altematievenstudie Spoorknoop Groningen', die u was toegezegd in de 
commissie Beheer en Verkeer van oktober j l . (en als zodanig vermeld staat op de 
LTA). 
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Bladzijde 

Onderwerp Opstelterrcin Haren 

De provincie overlegt op dit moment met de gemeente Haren over planning, 
procedures en inrichting van de communicatie. De gemeente Groningen wordt hier 
actief bij betrokken, aangezien de nieuwe locatie van het opstelterrein ook de belangen 
van inwoners van Groningen raakt (Klein Martijn/Coendersborg/bedrijventerrein 
Zuidoost). Wij zullen u op dit pimt blijvend informeren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

eman 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


