
Begeleidingscommissie

Groningen Spoorzone
5 september 2018



Agenda

1.Stand van zaken aanbestedingen contract Spoor en Station

2.Stand van zaken gemeentelijke opgaven

3.Beslisboom

4.Actualiteiten (oa. Sloop Post NL)



Contract spoor

• Contract is gegund aan Strukton

• Aanneemsom zo’n 20% boven de raming

• Provincie is risicodrager van het project

• Tekort is vooralsnog ten koste van de risicoreservering project gegaan

• Alle projectpartners hebben gezamenlijk gezocht naar 

besparingen/optimalisaties zodat risicobuffer kan worden aangevuld

� Resultaat besparingen/optimalisaties; geen gevolgen voor kwaliteit en functionaliteit van 

het contract ‘Station’. 

� Wel nog in onderzoek. Wat is de beste plek voor het Seinhuis?



Contract Station

• Aanbesteding gestart met twee gegadigden

• Startbijeenkomst is geweest. September starten de dialoogronden

• Begin 2019 voorkeursgegadigde bekend; start concretiseringsfase

• Eind 2019 definitief ontwerp bekend met presentatie aan 

gemeenteraad



Gemeentelijke opgaven

Buiten projectscope aanbesteding Station:

• Gebiedsontsluiting

• Zuidentree

• Wel/niet parkeergarage

• Gebiedsontwikkeling (volgt later)

• Voorplein Station (volgt later)



Gemeentelijke opgaven



Insnijding en parkeergarage



Verdiept Zuidplein



Vervolg

• Onderdelen gebiedontsluiting, zuidentree en parkeergarage op 

geld zetten (investering)

• Afspraken maken over financiering gebiedsontsluiting

(ringsparen)

• Voor parkeergarage exploitatiescenario’s doorrekenen t.b.v. 

haalbaarheid

• 2019 besluitvorming gemeenteraad



Onderwerp

Beslisboom Groningen Spoorzone 2018-2021

Participatie/inspraakBesluitvorming Keuzes gemeenteraad

Gemeenteraad

CollegeNajaar 
2021

Definitief Ruimtelijk plan, Bestemmingsplan en GREX 

Zuidzijde  Hoofdstation

Inzichtelijk maken van de ruimtelijke 

mogelijkheden van de  Zuidzijde, planologisch 

verankeren van het ruimtelijk plan Zuidzijde en 

de daarbij behorende GREX

Het ruimtelijk plan ligt vier 
weken ter inzage met 

daarbij een actieve dialoog

• Vaststellen ruimtelijk plan 
Zuidzijde + 
kredietaanvraag

• Vaststellen 

Bestemmingsplan 
Zuidzijde 

• Vaststellen GREX 

Zuidzijde

• Zie voorontwerp 
bestemmingsplan

Het definitief 
bestemmingsplan ligt 

gedurende zes weken ter 
inzage kan er beroep 
worden aangetekend. 
Daarnaast is er een 
inloopbijeenkomst

Voorjaar 
2019

1. Parkeergarage Gemeente

2. Zuid entree

3. Bus – en auto ontsluiting 

1. Uitwerking civieltechnisch / ruimtelijk / 

duurzaam gemeente businesscase

2. Uitwerken civieltechnisch en landschap

3. Uitwerking civieltechnisch / ruimtelijk

College

Zomer 
2019

Besluitvorming

Kredietaanvragen  voor realisatie  tot 

aanbesteding parkeergarage, Zuidentree, 

ontsluiting

Kredietaanvraag 
parkeergarage

Kredietaanvraag Zuidentree

Kredietaanvraag ontsluiting 

bus/auto

Informatiebijeenkomsten

Belanghebbenden kunnen 
inspreken in 

raadscommissie

College

Gemeenteraad

gewijzigd



Onderwerp

Beslisboom Groningen Spoorzone Aanbesteding

Participatie/inspraakBesluitvorming

loopt Contract Spoor

Contract Station

Prorail voert uit

Gunning 2019

Prorail voert uit

Gunning 2018

Keuzes gemeenteraad

Informatiebijeenkomsten oa. :

• Hinder

• Bouwroutes

• Planning van 
werkzaamheden

Najaar 
2019

In deze thematische raadsvergadering wordt het 

winnend ontwerp van het aanbesteding proces 

stationscontract toegelicht

Input leveren aan 

portefeuillehouder 

tbv stuurgroep 

Groningen 

Spoorzone

• Zie winnend ontwerp



Actualiteiten

• Gehele terrein beschikbaar

• Sloop Post NL: juni gestart (duur ca. 6 maanden)

• Post NL harmonie gebouw & Silo-Carex gebouw: 



Vernieuwde site www.groningenspoorzone.nl


