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Begeleidingscommissie Stationsgebied – 21 juni 2017 
 

Aanwezig: 

Inge Jongman (voorzitter, ChristenUnie), Berndt Benjamins(D66), Sebastiaan Ruddijs (PvdA), 

Benni Leemhuis (GroenLinks), Anna Riemersma (Stadspartij) 

Mark van Maanen (Projectleider), Joya Eckhardt (assistent projectleiding) , Nienke Alkema 

(bestuursadviseur) en Annemarieke Weiland (raadsadviseur, verslag)  

 

Opening 

Welkom door de voorzitter mevr. Jongman 

 

Verslag 

Het verslag van de begeleidingscommissie stationsgebied van 19 april 2017 wordt vastgesteld. 

 

Resultaten informatieavonden 16 en 17 mei jl.   

Van ambtelijke zijde wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van het project 

Spoorzone, met name over de informatieavonden op 16 en 17 mei in de Big Building over de 

gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van het station. (zie presentaties) 

Ambtelijke conclusie is dat er geen directe weerstand is tegen het plan. Veel gehoord; mooi plan, 

tempo maken. Vragen over aankoopprocedure, bouwhinder, geluid en bereikbaarheid, geen hoogbouw 

in de achtertuin, groenstrook behouden, overlast fietsen studenten, herinrichting Parkweg, geen extra 

verkeer op de Parkweg, schuurtjes opknappen. 

Deze punten worden meegenomen in de constante dialoog en het bestemmingsplan op langere termijn. 

De verslagen met de reacties gaan ook terug naar de vragenstellers. De projectleider blijft in gesprek 

met de wijkraad en bewoners, gaat zeker in overleg met ProRail over de bouwroutes, verkeer via 

Emma viaduct waar mogelijk. 

 

Nieuwe Beslisboom  
Er is een beslisboom gemaakt met een nieuwe planning. (toegevoegd) 

Allereerst de bespreking van het raadsvoorstel Gebiedsambities Zuidzijde Hoofdstation in de 

raadscommissie R&W en de raad van september a.s.  

Volgens de planning is de spoorzone/het station (incl. busstation) gereed in 2023. Vanaf 2024 wordt er 

gestart met het bouwen aan de zuidzijde. Voor de zuidzijde geldt dat na start bouw in 2024 het een 

aantal jaren zal duren voordat ook de gebiedsontwikkeling van de zuidzijde Hoofdstation volledig 

gereed is.  

Bij de planning spoorzone en gebiedsontwikkeling zuidzijde wordt ook gekeken naar de relatie met de 

rivierenbuurt; Rijnstraat, Parkweg en Dinkelpark. In de planning Spoorzone zit medio 2020 de 

buitendienststelling. De verdubbeling spoor naar Leeuwarden is uitgesteld en nog niet gereed in 2023. 

 

Afsluiting en afspraken 

De raadscommissies R&W en B&V ontvangen naast dit verslag tevens de verslagen van de 

informatieavonden 16 en 17 mei met de reacties op de vragen en de nieuwe beslisboom. 

Er wordt een nieuwe vergadering van de begeleidingscommissie Stationsgebied gepland na de 

herfstvakantie begin november. 

 


