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Samenvatting Bestuurlijk Overleg
Stationsgebied Haren en Opstelterrein

Rouaanstraat (De Vork) 
Provincie Groningen — Gemeente Haren 

21 januari 2014 

Inleiding 
Op 21 januari heeft er een bestuurlijk overleg plaats 
gevonden tussen de Provincie Groningen en de Gemeente 
Haren. Hierbij waren aanwezig Gedeputeerde Boumans en 
Wethouders Kouwenhoven en Berends. Als uitkomst van dit 
overleg zijn een aantal afspraken tussen provincie en 
gemeente gernaakt. Deze afspraken zijn hieronder 
weergegeven: 

Bespreking: 
De gemeente Haren geeft aan: 

dat maandag 27 januari de gemeenteraad vergadert 
over het voorstel van het college van B&W van de 
gemeente Haren om onder door hen opgestelde 
voorwaarden, en onder voorbehoud van de 
toezegging van de cornpensatie van de provincie, 
mee te werken met de provincie aan een 
inpassingsplan voor het opstelterrein De Vork in 
Haren; 
zij om de gewenste algehele aanpak en verbetering 
van het station in Haren te kunnen realiseren in 
totaal € 2,2 miljoen (prijspeil 2014) nodig heeft, 
inclusief eerdere toezeggingen en een 
risicoreserving a € 350.000,-. 
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De gedeputeerde geeft aan dat: 
het verstrekken van schriftelijke zekerheid 
voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 januari 
gezien besluitvormingsproces bij Provincie niet 
haalbaar is; 
voor de Provincie het verkrijgen van een ruime 
meerderheid voor de instemming met het 
collegevoorstel van belang is; 
het voor alle partijen wenselijk is om in onderlinge 
overeenstemming de plannen voor het opstelterrein 
uit te werken; 
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de gemeente zich bewust moet zijn van de positieve 
effecten van een uitwerking op basis van onderlinge 
overeenstemming, met name ten aanzien van de 
door Provincie voorgestelde compensatie; 
het uitblijven van medewerking van de gemeente 
niet zal leiden tot een heroverweging bij 
Gedeputeerde Staten voor wat betreft de locatie of 
het doorzetten van een inpassingsplan en de 
provincie ook dan zonder medewerking, maar ook 
zonder bovenwettelijke cornpensatie een 
inpassingsplan zal doorzetten aangezien dit van 
provinciaal belang is. 

De gedeputeerde zegt toe dat hij bij Gedeputeerde Staten 
zal inzetten op een besluit dat, indien de gemeente Haren 
rneewerkt aan het provinciaal inpassingsplan, 
Gedeputeerde Staten: 

het opstelterrein goed zullen inpassen en in zal 
zetten op een kwaliteitsverbetering van het 
plangebied op basis van ideeen dhr. S. Slabbers en 
in overleg met gemeente en omwonenden; 
indien er milieumaatregelen noodzakelijk zijn, zij 
deze zal uitvoeren; 
het aangegeven tekort voor de algehele aanpak en 
verbetering van het station in Haren	€ 2,2 rniljoen 
ter compensatie zal dekken, ook omdat ook de 
provincie dit als een verbetering van de veiligheid en 
kwaliteit ziet en daarmee ook goed past binnen de 
door de Regio Groningen Assen opgestelde HOV-
visie en het Programma Noord Nederland spoor. Dit 
overigens wel met de opmerking dat het deel van de 
risicoreservering welke na afloop van het project niet 
nodig bleek te zijn en eventuele bezuinigingen die 
worden gerealiseerd in het gesprek met bureau 
Spoorbouwmeester weer terugvloeien naar de 
provincie. Meevallers uit de aanbesteding van het 
stationsgebied kunnen daarnaast naar rato van de 
inzet van de verschillende partijen worden verdeeld. 
Hierover zullen nog nadere afspraken moeten 
worden gemaakt. 
de kosten voor ambtelijke gerneentelijke inzet met 
betrekking tot het opstelterrein zal vergoeden; 
de gemeente Haren zal betrekken bij de keuze van 
het ontwerpbureau dat de Provincie ondersteund bij 
het inpassingsplan van het opstelterrein; 
samen met de gemeente Groningen en de gemeente 
Haren een communicatieplan zal opstellen, waarin 
communicatie met en beInvloedingsmogelijkheden 
van raad, bewoners en andere belanghebbende 
partijen voldoende zijn gewaarborgd;
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de gemeenteraad zal betrekken bij het proces van 
inpassingsplan; 
de gemeenteraad om advies zal vragen voorafgaand 
aan de start van de inpassingsprocedure en 
voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van het 
inpassingsplan; 
de bewoners de mogelijkheid krijgen om wensen en 
ideeën kenbaar te maken met betrekking tot de 
inpassing van het terrein in het landelijk gebied; 
de bewoners voorafgaand aan de afronding van het 
inpassingsplan zullen worden ge'informeerd over de 
wijze waarop hun wensen in ideeën in het plan zijn 
verwerkt. 

De wethouders zeggen toe dat zij de gemeenteraad in 
relatie tot bovenstaande zullen voorstellen om: 

te besluiten mee te werken aan het provinciaal 
inpassingsplan onder voorbehoud van formele 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten over de 
hierboven genoemde voorwaarden. 

De gedeputeerde geeft aan dat: 
formele besluitvorming van Gedeputeerde Staten te 
verwachten is op 4 februari 2014 onder voorbehoud 
van besluitvorming in Provinciale Staten; 

Conclusie 
De gedeputeerde gaat er vanuit dat wanneer aan 
bovenstaande punten is voldaan en provinciale staten in 
hebben gestemd met het inpassingsplan voor het 
opstelterrein, de gemeente Haren op dat moment ook zal 
berusten in het inpassingsplan voor het opstelterrein en 
haar steun voor het opstelterrein zal continueren. Mocht de 
gemeente Haren, ondanks hetgeen nu wordt toegezegd en 
de volledige betrokkenheid bij het proces zoals hierboven 
beschreven, in een latere fase van mening veranderen en 
daarom binnen de formele procedure een bezwaar 
indienen, dan zal dit voor de Provincie aanleiding zijn om 
ook een heroverweging te maken ten aanzien van 
bovenstaande toezeggingen. Beide partijen spreken echter 
het vertrouwen uit dat zij op basis van goed overleg ook in 
het vervolgtraject dit proces naar tevredenheid zullen 
kunnen doorlopen.
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