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Begeleidingscommissie Stationsgebied – 14 september 2016 
 
Aanwezig: 
Inge Jongman (voorzitter, ChristenUnie), Berndt Benjamins(D66) , Sebastiaan Ruddijs (PvdA), Anna 
Riemersma (Stadspartij) 
Mark van Maanen (Projectleider), Gerd Boerema (Projectleider) en Annemarieke Weiland (secretaris) 
 
M.k.a: Benni Leemhuis (GroenLinks), Nienke Alkema, Michiel Smit (Bestuursadviseurs) 
 
Opening 
Welkom door de voorzitter mevr. Jongman 
 
Verslag 
Het verslag van de begeleidingscommissie stationsgebied van 23 maart 2016 wordt vastgesteld. 
n.a.v. zegt Mark van Maanen toe een overzicht te sturen van de contactmomenten met de omgeving en 
bewoners over Groningen Spoorzone 2016. 
 
3. Agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld.  
 
4. Korte toelichting op ontwikkelingen van de afgelopen periode, zoals de zienswijzen die op het 
ontwerp bestemmingsplan zijn ontvangen. 

- Er zijn 7 zienswijzen ingediend bij het bestemmingplan Hoofdstation, waarvan een aantal 
procesmatig van aard. Over het algemeen is er sprake van een breed draagvlak.  
Er heeft een informatieavond plaatsgevonden. Er waren 65 personen en de sfeer was relaxed.  

- In november komt het voorstel m.b.t. het verplaatsten van het busstation, dit kan worden 
gefinancierd door vrijval van middelen bij de HOV gelden. 

- Ook de financiering voor de Westflank is rond. Daarover is op 13 september een eerste 
bijeenkomst met de bewoners in de omgeving van de PostNL-locatie geweest. 

- Bij de uitgangspunten voor de zuidzijde van het hoofdstation denkt een stedenbouwkundig 
bureau mee en ook over de relatie met de rivierenbuurt. Hierbij is ook de wijkraad betrokken 
aan de voorkant, waarbij de wijkraad organiseert en de gemeente faciliteert. De bijeenkomst 
wordt gepubliceerd in de wijkkrant, zodat iedereen die dat wil ook kan deelnemen. 

 
N.a.v. overige vragen begeleidingscommissie: 
Financiering uit de HOV gelden betekent meer ruimte voor kwaliteit in het budget Spoorzone. 
Door Movaris wordt een onderzoek gedaan naar het aardbevingsbestendig bouwen. Indien 
nodig vormt dat de basis voor gesprek met de NAM. Eerste indruk is dat er geen ingrijpende 
maatregelen nodig zijn. Alleen m.b.t. de monumentale stationsgebouwen is het risico 
spannend, zeker nu dit de hoofdontsluiting van het station wordt. Daarvoor laat de NS 
onderzoek doen. 

- Als de uitgangspunten  aanbestedingsdossier door de raad zijn vastgesteld kan dit 
meegenomen worden door de wethouders als input naar het bestuur. 
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5. De wijze van informatievoorziening aan de raad in november en bij de informatieve sessie van  
    26 oktober 2016    (verschoven naar wo. 16 november) 
- De begeleidingscommissie kiest voor de optie dat de onderwerpen in afzonderlijke 

raadsvoorstellen worden aangeboden aan de raad, zodat een goede discussie kan plaatsvinden per 
besluit. Gevraagd wordt om in de commissie R&W/B&V ook ieder raadsvoorstel apart te 
agenderen.  
 
NB Aan het presidium is een voorstel gedaan een extra raadscommissie te beleggen voor de 
besluitvorming Stationsgebied R&W/B&V op di. 22-11-2016. 

1. Update en vervolg HOV maatregelenpakket Netwerkanalyse Groningen – Assen 
2. Verplaatsen busstation (inclusief beoogde financiering uit HOV maatregelenpakket) 
     incl. Westflank, groene inpassing PostNL locatie en plankostenkrediet  
3. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstation Groningen  
4. Uitgangspunten gebiedsontwikkeling zuidzijde hoofdstation  
5. Uitgangspunten aanbestedingsdossier 

 
- Afgesproken wordt om bij de technische sessie op 26 oktober (16 november) een carrousel te 

organiseren, waarbij de raadsleden per voorstel ambtelijk vragen kunnen stellen.  
Hiervoor wordt een geschikte locatie gezocht. 

 
6. Afspraken vervolg en afsluiting 

- De aanloop tijd voor de bouw aan de zuidzijde is 6 jaar. Ook om omwonenden niet te 
lang in onzekerheid te laten worden nu aan de raad een aantal uitgangspunten 
voorgelegd. 

- M.b.t. het ruimtelijk plan noordzijde wordt nagedacht over de wijze van organiseren 
van draagvlak. Ook in de stuurgroep is daar aandacht voor gevraagd. 
 

De volgende bijeenkomst zal in overleg met de projectleiding wordt belegd.  
  

 
 

 


