
 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
gelezen het besluit van het college van 16 december 2013; 
 
gelet op het besluit van Provinciale Staten van Groningen van 26 september 2012 om de 
locatie Rouaanstraat, Groningen, ook wel genoemd De Vork, gelegen op het grondgebied 
van Haren te bestemmen als een toekomstige locatie voor de aanleg van een opstelterrein 
voor personenterreinen; 
 
overwegende dat het opstelterrein deel uitmaakt van het meeromvattend en gemeentegrens 
oversti jgend project Knoop Groningen dat onder meer beoogt de spoorinfrastructurele knel-
punten op te lossen rondom de stad Groningen; 
 
overwegende bovendien dat de realisatie van het opstelterrein van groot provinciaal belang 
is; 
 
overwegende verder dat het opstelterrein voorwaardeli jk is voor de realisatie van de over i-
ge projectonderdelen van Knoop Groningen; 
 
gelet op het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen in haar brief aan 
de gemeente Haren van 28 november 2013 om zo spoedig mogelijk aan te geven of de ge-
meente bereid is mee te werken aan de inpassing van bedoeld opstelterrein, hetzij middels 
een bestemmingsplan danwel middels een inpassingsplan; 
 
in ogenschouw nemend dat Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat het belang zodanig 
is dat zij bereid is daarvoor een procedure ter vaststell ing van een provinciaal inpassings-
plan als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet ruimteli jke ordening te willen init iëren; 
 
overwegende dat Gedeputeerde Staten heeft aangegeven te starten met de voorbereiding 
van een procedure voor een inpassingsplan indien de gemeente niet uiterl i jk 1 maart 2014 
heeft gereageerd op hiervoor genoemde brief; 
 
overwegende verder dat Gedeputeerde Staten heeft toegezegd de gemeenteraad van Ha-
ren, inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid te bieden invloed uit te oefenen 
op de inpassing van het opstelterrein en dat Gedeputeerde Staten bereid is aan nader te 
bepalen voorwaarden te voldoen terzake landschappelijke inpassing van het opstelterrein, 
compenserende maatregelen en vergoeding van door de gemeente Haren te maken kosten; 
 
overwegende tenslotte dat het college van burgemeester en wethouders de navolgende 
voorwaarden aan Gedeputeerde Staten wil stellen: 
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Inhoudeli jk: 
1.  De provincie treft de noodzakeli jke compenserende maatregelen: kwaliteitsverbetering 

van het plangebied, f inanciële compensatie in andere gemeenteli jke projecten, vergoe-
ding van alle gemeenteli jke kosten; 

2.  De gemeente Haren wordt ambteli jk betrokken bij de keuze van het ontwerpbureau dat 
de provincie ondersteunt bij het inpassingsplan; 

3.  Gemeente Groningen, gemeente Haren en de provincie Groningen maken een gezamen-
li jk communicatieplan waarin communicatie met en beïnvloedingsmogelijkheden van 
raad, bewoners en andere belanghebbende parti jen voldoende zijn gewaarborgd; 

 
Betrokkenheid van de gemeenteraad: 
1.  De gemeenteraad wordt betrokken bij het proces van planontwerp; 
2.  De gemeenteraad wordt advies gevraagd voorafgaand aan de start van de inpassings-

procedure en voorafgaand aan de uiteindeli jke vaststell ing van het inpassingsplan; 
 
Betrokkenheid van bewoners: 
1.  Bewoners van Haren krijgen de mogelijkheid wensen en ideeën kenbaar te maken met 

betrekking tot de inpassing van het terrein in het landeli jk gebied; 
2.  Bewoners worden voorafgaand aan de afronding van het ontwerpplan door de provincie 

geïnformeerd over de wijze waarop hun wensen en ideeën in het plan zijn verwerkt; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 
december 2013 om af te zien van een gemeenteli jke bestemmingsplanprocedure maar mee 
te werken aan een provinciaal inpassingsplan mits wordt voldaan aan de genoemde voor-
waarden. 
 
Haren,  27 januari 2014 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
griff ier 

 J.G. Vlietstra, 
voorzitter 

 
 


