
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van19 december 2011 

Door tussenkomst van   Raadscommissie van 6 december 

Nummer : 55 

Onderwerp : Toekomstige bestemming terreinen RUG in Haren-Noord 
(herziene versie)  

Bijlage(n) : 1. Gedeelte van het ontwikkelingsplan Dilgt, Hemmen en 
Essen 

2. Concept besluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Met het college van bestuur van de RUG vindt overleg 
plaats over het Hortus/Biologisch Centrum-terrein. Doelstel-
l ing is het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op het 
Hortus/Biologisch Centrum-terrein. Het is in deze fase van 
het overleg wenseli jk, dat de gemeenteraad voor deze visie 
uitgangspunten vaststelt.  

   

Voorgestelde beslissing : Instemmen met de geformuleerde uitgangspunten voor de 
mogelijke toekomstige ontwikkeling van het Hortus/ 
Biologisch Centrum-terrein. 

 



Terreinen RUG in Haren-Noord 
De Rijks Universiteit Groningen (RUG) heeft in Haren-Noord een aantal grote terreinen in 
eigendom. Deze terreinen waren vroeger bestemd voor gebruik door de vakgroep Biologie. 
Dit gebruik is de afgelopen decennia geleideli jk terug gelopen en inmiddels door de verhui-
zing van de vakgroep naar het Zernike-complex in Groningen gereduceerd tot nihil. De ter-
reinen waar het om gaat kunnen in grote l i jnen waren aangeduid als  
1. het voormalige Biologisch Centrum (ca 8,5 ha),  
2. de Hortus Botanicus (ruim 14 ha) en  
3. de parkeerterreinen met bosschages aan de oostzijde van de Kerklaan (3,5 ha). 
 
Toekomst 
Wij zijn met het College van Bestuur van de RUG in overleg over de toekomstige bestem-
ming van de terreinen van de RUG in Haren-Noord. Dit overleg verkeert nog in een oriënte-
rende fase. Op termijn wil de RUG alle bezitt ingen in Haren-Noord afstoten. De RUG wil 
hiermee inkomsten genereren om elders investeringen in onderwijsvoorzieningen te kunnen 
doen.  
 
Voor de drie bovengenoemde terreinen betekent dit het volgende: 
1. De Hortus wordt momenteel geëxploiteerd door een stichting. Deze stichting krijgt van 

de RUG de ruimte om de Hortus te exploiteren als een toeristisch-educatieve accommo-
datie. De RUG zal de bijdrage aan deze stichting in 2012 stoppen. De stichting moet dan 
zelf zorgen voor een sluitende exploitatie. 

2. Het Biologisch Centrum zou de RUG het l iefst wil len afstoten naar een projectontwikke-
laar ten behoeve van woningbouw. Zo lang dit nog niet mogelijk is, zoekt de RUG naar 
een andere invull ing. 

3. De RUG hecht geen bijzondere waarde aan de parkeerterreinen ten oosten van de Kerk-
laan. Verkoop van deze terreinen is een reële optie. De terreinen maken onderdeel uit 
van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Geveke en Heijmans. 

 
Als mogelijke ti jdeli jke invull ing voor het terrein Biologisch Centrum is de huisvesting van 
buitenlandse studenten in beeld. De RUG heeft de plannen hiervoor nog niet concreet uit-
gewerkt. Wij zullen de plannen voor studentenhuisvesting pas kunnen beoordelen als daar-
toe een concreet plan aan ons wordt voorgesteld. Pas op dat moment kunnen wij beoordelen 
of deze plannen al dan niet passen in de vigerende bestemming of dat medewerking slechts 
mogelijk is op basis van een wijziging van deze bestemming. Op dit onderdeel hebben wij in 
het voorliggende raadsvoorstel dan ook geen voorstel opgenomen.  
 
Integrale visie Hortus en Biologisch Centrum  
In het raadsbericht 2010-10 van 23 februari 2010 zijn uitgangspunten aangegeven voor de 
toekomstige ontwikkeling van de Hortus. Naar ons oordeel is een actualisatie van deze uit-
gangspunten wenseli jk. Daarnaast is het Biologisch Centrum één van de locaties in het Uit-
voeringsprogramma Woonplan Haren 2007 en het Convenant met Woonborg uit 2007. Zoals 
in raadsbericht 2010-37 van 30 november 2010 is aangegeven, zien wij geen mogelijkheden 
dit uitvoeringsprogramma op korte termijn te realiseren.  
 
Wij wil len samen met de RUG een integrale visie ontwikkelen voor het Hortus/Biologisch 
Centrum-terrein. Als kaders voor deze visie hanteren wij: 
 het integraal ontwikkelingsplan Dilgt, Hemmen en Essen (zie bij lage); 
 (de uitgangspunten van) het woonplan 2012-2022, zoals aangegeven in het raadsvoor-

stel actualisatie woonplan 2004-2014 (besproken in raadsvergadering 18 april 2011); 
 het groenstructuurplan Haren-Noord; 



 
De bovengenoemde drie kaders zijn reeds door u vastgesteld. Hierop aanvullend kunt u de 
ontwikkeling nog verder sturen door aanvullende kaders aan ons mee te geven. Van onze 
kant wil len wij de volgende uitgangspunten hanteren: 
1. De huidige exploitatie van de Hortus, en dus ook het volledige behoud van de tuin als 

toeristisch-recreatieve bestemming, is een prima invull ing. Wij zi jn echter niet bereid aan 
deze invull ing financieel bij te dragen. 

2. De voorkeur gaat uit naar woningbouw van uitzonderli jk hoge architectonische kwaliteit. 
Dit dient neergelegd te worden in een beeldkwaliteitsplan. 

3. De voorkeur gaat uit naar een duurzame inrichting van het hele gebied, inclusief wo-
ningbouw. Dit dient neergelegd te worden in een duurzaamheidsplan. 

4. De ontwikkeling vindt plaats na 2020. 
 
Voorgestelde beslissing 
Wij stellen u voor in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten voor de mogelijke 
toekomstige ontwikkeling van het Hortus/Biologisch Centrum-terrein.  
 
Haren, 22 november 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 
 


