
 

 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Om de groei van Groningen ruimte te geven, willen wij de Eemskanaalzone 

ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat om het gebied langs het 

Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de 

Sontweg komt ruimte voor circa 1500 tot 2000 woningen. Ook willen wij een goede 

route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen Stad en Meerstad. In 

de komende jaren wordt er een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto 

aangelegd tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. Door 

deze twee opgaves te combineren realiseren we een gezond, aantrekkelijk stadsdeel 

dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt. De plannen staan 

beschreven in ‘Stad aan het water, ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone, van 

Oosterhaven tot aan Meerstad’. 

 

Wij hebben de ontwikkelingsstrategie voor de Eemskanaalzone op 20 maart 2018 

vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode van 17 mei t/m 28 juni 2018 

konden bewoners, bedrijven en belangstellenden digitaal en op papier hun reactie 

sturen naar de gemeente Groningen. In totaal hebben wij 32 schriftelijke reacties 

ontvangen waarvan een aantal is ondertekend door meerdere personen. De 

inspraakreacties zijn gerubriceerd naar onderwerp omdat véél reacties van dezelfde 

strekking zijn. Deze inspraakreacties vindt u in het inspraakrapport samen met ons 

antwoord. Een aantal inspraakreacties zijn vragen naar de concrete invulling van de 

plannen. Deze volgt als de ontwikkelingsvisie per deelgebied uitgewerkt is in 

bestemmingsplannen en omgevingsplannen.  

 

 

 

 

  Reactierapport Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone Stad aan het water 
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Aanleiding 

 

Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de 

komende jaren door. Ook het aantal bedrijven en bezoekers neemt naar verwachting 

toe. Om Groningen toekomstbestendig te maken, heeft u op 26 september 2018 de 

omgevingsvisie The Next City vastgesteld, met keuzes voor de toekomst van de stad, 

waarvan de Eemskanaalzone onderdeel is.  

 

Uitgangspunten daarin zijn:  

• Faciliteren groei van de stad 

• De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio 

• De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners 

• De energietransitie wordt versneld 

• Iedereen helpt mee in een groeiende stad  

 

Volgens verwachting blijft de druk op de wijken rondom de binnenstad hoog. Er is 

behoefte aan een gebied nabij de binnenstad met nieuwe ruimte voor wonen, werken 

en ondernemen. De Eemskanaalzone biedt die ruimte. 

 

Bereikbaarheid: verbinding met Meerstad  

Meerstad ligt op fietsafstand van Groningen. Wij willen de verbinding met Meerstad 

aantrekkelijk en veilig maken voor recreant en forens, met een zorgvuldige 

inrichting in de omgeving.  

De uitgangspunten daarbij zijn: 

• Heroriëntatie op het water: bewoners krijgen een stuk stad terug  

• Levendige verbindingen: sociaal veilig, gezond en aantrekkelijk  

• Benutten van de diversiteit en karakteristieke kwaliteiten  

• Een toekomstbestendige en gezonde stad  

 

Terugblik raadsvergadering Ruimte en Wonen 4 april 2018 

Op 4 april is de ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone behandeld in de 

raadscommissie Ruimte en Wonen. Twee insprekers hebben gesproken namens de 

Belangenvereniging Meerdorpen en namens de bewoners Betonbos. U als raad heeft 

kritisch en positief gereageerd op de voorliggende plannen.  

 

De ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone is een visie op hoofdlijnen. Dat brengt 

met zich mee dat u als raad, de insprekers in de raadscommissie, de bezoekers van de 

inloopbijeenkomsten en de mensen die een schriftelijke inspraakreactie hebben 

ingezonden, nog vragen hebben. Veel vragen zijn gedetailleerd en daarom op 

visieniveau lastig te beantwoorden. Wij nemen deze mee in de verdere uitwerking 

van de plannen. Bij het presenteren van de uitgewerkte plannen zullen wij uitgebreid 

aan u terugkoppelen hoe wij zijn omgegaan met deze vragen en suggesties.  

 

Participatie 

In de inspraakperiode zijn er in het gebied drie inloopbijeenkomsten georganiseerd 

voor bewoners, belanghebbenden en bedrijven. De eerste bijeenkomst was op 

woensdag 23 mei 2018 voor bedrijven. De tweede en derde bijeenkomst waren op 

maandag 28 mei en dinsdag 5 juni 2018 voor bewoners en bedrijven. Bezoekers 

konden binnenlopen voor informatie, vragen stellen aan de aanwezige deskundigen 
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en reageren op de plannen. Op de bijeenkomst van bedrijven kwamen ongeveer 30 

belangstellenden. Bij de bijeenkomsten voor bewoners mochten we in totaal 

ongeveer 160 mensen verwelkomen.  

 

Vooral de bijeenkomsten voor bewoners zijn druk bezocht. Veel bezoekers toonden 

interesse in de plannen en reageerden positief. Een groot deel van de vragen ging 

over de fasering en planning voor het hele gebied: Wanneer gaat het beginnen? 

Welke procedures volgen? Hoe ziet de energietransitie voor het gebied er uit? Ook 

waren er veel vragen over deelgebied 1, zowel de noordzijde (het gebied tussen het 

Eemskanaal en het Damsterdiep) als de zuidzijde (tussen het Eemskanaal en de 

Sontweg). Het gaat om vragen over de soort woningbouw: koop of huur, sociale 

woningbouw, huizen voor senioren, de gevolgen van nieuwbouw voor schaduw, 

uitzicht, en parkeerplaatsen. Andere vragen gingen over de inrichting van het 

Damsterdiep en de kades, de mogelijke komst van woonboten en aanlegplaatsen 

voor recreatieve bootjes. Omwonenden zijn tegen woonboten in het Eemskanaal. Het 

Betonbos wordt gewaardeerd als groene plek. De scheepvaart en omwonenden 

voorzien overlast van een fiets- en voetgangersbrug. Verder willen ze graag weten 

hoe ze worden betrokken in de uitwerking van de plannen.  

 

Voor de inspraakperiode heeft de projectgroep van de gemeente Groningen ook om 

de tafel gezeten met verschillende organisaties die de belangen behartigen van 

bewoners en bedrijven in de Eemskanaalzone. Het gaat om Bedrijvenvereniging 

Zuidoost (voorheen VBZO – regulier overleg), de jachtvereniging Oosterhaven, 

Platform Waterrecreatie Groningen, Belangenvereniging Meerdorpen en een 

delegatie uit het Betonbos. Een andere gesprekspartner is onder meer het 

Woonschepencomité Groningen. De komende tijd gaat de projectgroep verder met 

gesprekken met de verschillende stakeholders in de Eemskanaalzone.  

 

Vervolg 

 

De Eemskanaalzone wordt gefaseerd ontwikkeld: niet alles kan en hoeft tegelijk en 

niet alle gebieden komen direct al in aanmerking voor ontwikkeling. We werken aan 

een stedenbouwkundig plan en een begroting voor deelgebied 1: dit is het gebied 

langs het Eemskanaal, tussen het Damsterdiep en de Sontweg. Dit plan bieden wij in 

het voorjaar van 2019 aan u.  

 

In de tweede helft van 2019 zullen we de resultaten van het onderzoek naar de 

ontwikkelmogelijkheden van de nautische en maritieme sector in deelgebied 2 aan u 

presenteren. 

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


