
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Toekomstige bestemming terreinen RUG in Haren-Noord 

Bijlage(n) : Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Met het college van bestuur van de RUG vindt overleg 
plaats over de terreinen van de RUG in Haren-Noord. Wo-
ningbouw in de toekomst op het terrein van de Hortus en 
het terrein Biologisch Centrum is niet uitgesloten. Het is in 
deze fase van het overleg wenselijk, dat de gemeenteraad 
voor deze woningbouw uitgangspunten vaststelt. Wellicht 
worden de gebouwen van het Biologisch Centrum eerst ver-
bouwd voor huisvesting van studenten. De gemeenteraad 
wordt voorgesteld daarvoor de eerste stappen te zetten. 
Tenslotte past de verwerving van de parkeerterreinen van 
de RUG aan de oostzijde van de Kerklaan in het gemeente-
li jk beleid.  

   

Voorgestelde beslissing : Instemmen met: 
 de geformuleerde uitgangspunten voor de mogelijke toe-

komstige ontwikkeling van het Hortusterrein en het ter-
rein Biologisch Centrum; 

 de benodigde stappen te zetten voor wijziging van de 
bestemming ‘bi jzondere doeleinden’ voor het Biologisch 
Centrum in ‘wonen’; 

 de verwerving van de parkeerterreinen van de RUG aan 
de oostzijde van de Kerklaan (onder voorbehoud dek-
kingsvoorstel). 
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Terreinen RUG in Haren-Noord 
De Rijksuniversiteit 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 worden aangeduid als: 
1. het voormalige Biologisch Centrum (circa 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. Wel zijn een aantal grote contouren inmiddels duideli jk. Op termijn wil de RUG 
alle bezitt ingen in Haren-Noord afstoten. De RUG wil hiermee inkomsten genereren om el-
ders 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 zo snel mogelijk wil len afstoten naar een 
projectontwikkelaar ten behoeve van woningbouw. Zo lang dit nog niet mogelijk is, op-
teert de RUG er voor om de huidige opstallen te verbouwen tot appartementen voor stu-
denten uit het buitenland.  

3. De RUG hecht geen bijzondere waarde aan de parkeerterreinen ten oosten van de Kerk-
laan. Verkoop van deze terreinen aan de gemeente li jkt een reële optie.  

 
Samenvattend komt het standpunt van de RUG naar onze waarneming neer op het volgen-
de: een maatschappelijk verantwoorde transformatie van de Hortus, geld verdienen met het 
terrein van het Biologisch Centrum en afstoten van de parkeerterreinen tegen een redeli jke 
prijs als onderdeel van een totale deal met de gemeente.  
 
In het onderstaande gaan we nader op de genoemde terreinen in.  
 
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. Het Biologisch Centrum was één van de locaties in het Uitvoerings-
programma Woonplan Haren 2007. Wij zien geen mogelijkheden dit uitvoeringsprogramma 
te realiseren. Dit betekent, dat ook voor het Biologisch Centrum de uitgangspunten bijstel-
l ing behoeven. Bij het formuleren van nieuwe uitgangspunten bli jft voor ons het integraal 
ontwikkelingsplan Dilgt, Hemmen en Essen (DHE) het uitgangspunt. In dit plan staat als 
mogelijke ontwikkeling voor het hortusterrein het volgende: “het is denkbaar dat binnen de 
Hortus op bescheiden schaal appartementencomplexen worden ontwikkeld. De huidige Hor-
tus kan dan getransformeerd worden tot een openbaar park met een beperkte woonfunctie. 
Het wonen vindt daarbij plaats in ranke complexen met een beperkte footprint, die als het 
ware vrij in de ruimte staan ….. Deze complexen moeten zorgvuldig worden ingepast, waar-
bij niet alleen de kwaliteit van het bestaande groen bepalend is, maar ook de aanwezigheid 
van kenmerkende zichtli jnen”. Voor het Biologisch Centrum voorziet het plan DHE in wo-
ningbouw al dan niet in de vorm van transformatie van de bestaande bebouwing. 
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Voor de ontwikkelingen van de terreinen Hortus en Biologisch Centrum (BC) zijn naar onze 
mening thans de volgende uitgangspunten van belang: 
 De in de Hortus aanwezige waardevolle elementen (die nog bepaald moeten worden) 

dienen behouden te bli jven. 
 Er moet een integraal plan (op te stellen door RUG en gemeente gezamenlijk) komen 

voor de ontwikkeling van het hortusterrein in relatie met het BC-terrein. 
 Voor het Hortusterrein gaat de voorkeur uit naar woningbouw van uitzonderli jk hoge ar-

chitectonische kwaliteit. 
 Wij wil len niet vast houden aan de bouw van alleen appartementen op het Hortusterrein 

(wel aan de in het plan DHE omschreven verschijningsvorm van de woningen).  
 Op het terrein van het BC kan intensieve bebouwing plaats vinden in het voor de pro-

jectontwikkelaar meest aantrekkeli jke marktsegment. 
 De ontwikkeling moet duurzaam zijn. 
 Bij ontwikkeling van het Hortusterrein en het BC-terrein voor woningbouw dient ook een 

ontsluiting gemaakt te worden naar de Rijksstraatweg.  
 De ontwikkeling van het Hortusterrein dient waarborgen te scheppen voor het onderhoud 

van de te behouden waardevolle elementen in de toekomst. 
 De gemeente is bereid zich in te spannen om voor de ontwikkeling van het hortusterrein 

en het BC-terrein woningbouwcontingenten vrij te maken, doch niet eerder dan in 2020. 
 
Wij stellen u voor er mee in te stemmen, dat wij bij de verdere besprekingen met het college 
van bestuur van de RUG de bovenstaande uitgangspunten aanhouden. Dit impliceert dat wij 
er op mogen vertrouwen, dat u voorstellen van ons op basis van de bovenstaande uitgangs-
punten positief tegemoet zult treden en dat wij ons bij de verdere besprekingen met de RUG 
verzekerd weten van uw steun. 
 
De beslissing over de transformatie van de huidige Hortus naar een invull ing op basis van 
de bovenstaande uitgangspunten is niet aan ons, maar aan de RUG als eigenaar van de 
gronden. Wat ons betreft is de huidige exploitatie van de Hortus en dus ook het volledige 
behoud van de tuin als toeristisch-recreatieve bestemming ook een prima invull ing. Wij zijn 
echter niet bereid aan deze invull ing financieel bij te dragen. 
 
Gebruik Biologisch Centrum middellange termijn 
Het Biologisch Centrum staat momenteel ‘ leeg’. De RUG heeft met CAREX een overeen-
komst gesloten over het ti jdeli jk gebruik van een aantal ruimten. Er wordt dus nu binnen het 
complex door enige tientallen personen ‘anti-kraak’ gewoond. Pogingen van de RUG om de 
opstallen als kantoorpand te verhuren zijn op niets uit gelopen. De RUG denkt er nu over 
om de panden te gaan gebruiken als huisvesting voor enige honderden buitenlandse studen-
ten. Dit als overgangsfase gedurende 5 tot 10 jaar tussen de huidige situatie en woning-
bouw in de toekomst. Wij onderzoeken nog of een dergeli jk gebruik binnen de bestaande 
bestemming mogelijk is. Is dat niet het geval – en daar gaan wij vooralsnog van uit – dan is 
een wijziging van de bestemming van ‘bi jzondere doeleinden’ naar ‘wonen’ nodig. Wij zijn in 
principe bereid aan een dergeli jke bestemmingsplanwijziging mee te werken. De beslissing 
daarover is echter niet aan ons, maar aan u. Gelet op de fase waarin de gesprekken met de 
RUG verkeren, achten wij het wenselijk dat u hierover thans een uitspraak doet. 
 
Parkeerterreinen oostzijde van de Kerklaan 
Aan de oostzijde van de Kerklaan beschikt de RUG over twee (parkeer)terreinen. Het ver-
harde parkeerterrein schuin tegenover het Biologisch Centrum, dat ook in gebruik is bij de 
hockeyvereniging GHHC, en het onverharde parkeerterrein recht tegenover de ingang van 
de Hortus. Beide parkeerterreinen zijn in het plan DHE bestemd voor woningbouw. Beide 
terreinen maken onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Geveke en 
Heijmans en vallen dus binnen de GEM.  
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Verwerving van de beide parkeerterreinen is een opdracht voor de gemeente op grond van 
de SOK. Dit impliceert niet, dat wij vinden dat de beide terreinen ook direct voor woning-
bouw bestemd moeten worden. De huidige marktsituatie, de aanwezigheid van een benzine-
pompstation en de hoge kosten voor een verplaatsing van GHHC naar een andere accom-
modatie, dwingen tot een voorzichtige opstell ing en een heroriëntatie binnen het verband 
van de GEM over de toekomst. Wij hebben de RUG dan ook duideli jk gemaakt, dat binnen 
dit perspectief de waarde van de parkeerterreinen betrekkeli jk is. Met betrekking tot de ver-
werving van de parkeerterreinen zullen wij u separaat een dekkingsvoorstel doen toekomen. 
 
Communicatie 
Wij zullen nog voor de behandeling van dit voorstel in uw vergadering in overleg treden met 
de direct omwonenden.  
 
Voorgestelde beslissing 
Wij stellen u voor in te stemmen met: 
 de geformuleerde uitgangspunten voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het 

Hortusterrein en het terrein Biologisch Centrum; 
 de benodigde stappen te zetten voor wijziging van de bestemming ‘bi jzondere doelein-

den’ voor het Biologisch Centrum in ‘wonen’; 
 de verwerving van de parkeerterreinen van de RUG aan de oostzijde van de Kerklaan 

(onder voorbehoud dekkingsvoorstel). 
 
Haren, 25 oktober 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 


