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Aanwezig: 

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

Benni Leemhuis (GroenLinks)  

Mark van Maanen (Projectleider), Lotje Paauwe ( Jr. projectleider), Michiel Smit (bestuursadviseur) 

en Annemarieke Weiland (raadsadviseur, verslag)  

M.k.a. : Anna Riemersma (Stadspartij) 

 

1. Opening 

Welkom door de voorzitter mevr. Jongman 

 

2. Verslag 

Het verslag van de begeleidingscommissie stationsgebied van 21 juni 2017 wordt vastgesteld. 

 

Toelichting van projectleider op de bijgevoegde presentatie Groningen Spoorzone 

 

3. Stand van zaken krakers en sloop opstallen 

Projectleiding is bezig met het aanbestedingsdossier. Opstel VORK en spoorse deel is aanbesteed. 

Tevens Europapark (4 sporigheid) en opruimen van opstel terrein aan de zuidzijde. 

Nu bezig met het kwaliteitscontract met perrons, kappen, stallingen en tunnels etc. 

Op zoek naar een consortium met samenwerking van spoor gecertificeerde aannemers, architect en 

kunstenaar. Als dat klaar is dan is alles m.b.t. Spoorzone aanbesteed. 

 

De  4 opstallen PostNL, Carex/Silo gebouw, PostNL Harmonie gebouw en de Oude Glasfabriek 

moeten nu reeds gesloopt. Om de Parkweg bewoners te ontzien m.b.t. het bouwverkeer zijn ook 

bouwroutes/wegen nodig middendoor. Prorail gaat in 2019 aan de slag. Per 1 juni is PostNL leeg. Er 

wordt in één tijdperk gesloopt en er zijn minimaal 6 maanden voor nodig. 

Een probleem bij de sloopwerkzaamheden is dat de Glasfabriek is gekraakt. Er is een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om alternatieve woonruimte aan te bieden voor degenen die er 

al heel lang wonen. Integraal benaderd, in contact met zorginstellingen. Betreft 2 bewoners. Slechts 

door één van de 2 aanbod aanvaard. Met andere juridische procedure. Dit levert mogelijk vertraging 

op. 

 

Bouwverkeer zal linksaf over het Emmaviaduct gaan. Om schadegevallen te kunnen toetsen wordt er 

een nulmeting uitgevoerd bij de panden aan de Parkweg, de meeste woningen zowel buiten alsook 

inpandig.   

Er worden o.a. trillingsmeters geplaatst. Er wordt een onafhankelijke expertbureau ingehuurd 

(Hanselman) en er zal een loket komen voor alle schadegevallen. Dit is afgesproken met de wijkraad. 

Vanaf maart worden er bijeenkomsten in de buurt georganiseerd. 

 

4. Toelichting op gemeentelijke onderdelen in de aanbesteding (parkeergarage, verdiept 

Zuidplein en bus- en auto inprikker) Raad aan zet. 

Voor de parkeergarage onder het busstation (om circulerend verkeer te voorkomen) nog: 

a. Gezonde business case b. raakvlakken contract station, civieltechnisch en ruimtelijk uitwerken  

De afspraken met Prorail en de provincie zijn: Zo bouwen dat de parkeergarage nog mogelijk blijft 

m.n. m.b.t. de reizigerstunnel. Door een ‘flexibele’ wand is op termijn ontsluiting van de 

parkeergarage nog mogelijk. Op verzoek zal de begeleidingscommissie naast de  beslisboom, die naar 

de raad gaat, ook nog de fasering bouw van Prorail ter inzage toegestuurd krijgen.  

 

M.b.t. Scenario’s parkeergarage 

Ad 3 en 3a: Er is 1 jaar de tijd om het casco te plaatsten. 

Ad 4 en 5  : Betekent de parkeergarage en busstation ‘later’ als gemeente bouwen 
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Deze scenario’s zijn nodig om op de planning van Prorail in te kunnen spelen. 

 

N.a.v. vraag: Het ontwerp parkeergarage is nu voor 450 plekken. Niet bestemd voor P+R alleen voor 

bezoekers en bewoners van het gebied. De bedoeling is om alles uit te werken en nog vóór de zomer 

naar het college voor besluitvorming. Voorleggen aan de nieuwe raad in het eerste kwartaal 2019. 

 

Voordeel van het aanleggen van een parkeergarage is dat het interessanter wordt voor ontwikkelaars 

en dus ontwikkelingen eerder los trekt.(namelijk minder kosten voor hen) Dubbel gebruik denkbaar 

(bewoners/gebruikers gebied) College heeft aangegeven dat parkeergarage niet bedoeld is voor de 

binnenstad. 

 

Verdiepte Zuidplein 

Omdat in de vastgestelde visie uitgegaan wordt van een verdiept plein, is in de Stuurgroep Spoorzone 

afgesproken,  dat de gemeente zelf deze ontsluiting gaat aanleggen om daarmee maximale sturing te 

houden op de omvang en de kwaliteit alsmede de relatie met de gebiedsontwikkeling. De gemeente 

ontvangt vanuit het project het hiervoor gereserveerde budget. Omdat in het project tot dusverre van 

een andere ontsluiting werd uitgegaan(trappen en lift) zal er derhalve ten behoeve van de gehele 

ontsluiting tot aan de Parkweg aanvullend gemeentelijk budget vereist.  Het derde scenario Zuidplein, 

namelijk het ‘later’ in een keer aanleggen is wel een uitdaging. Er zijn damwanden nodig i.v.m. het 

hoogte verschil. Al wel vast waterkerende wanden plaatsen is natuurlijk kostenbesparend. Dit zou een 

soort combi van scenario 2 en 3 betekenen.  Zelf doen heeft wel het nadeel daarmee ook de risico’s 

naar je te toe te trekken. Echter belangrijk voordeel is dat de aanleg van het plein mogelijk 

gecombineerd kan worden met de realisatie van programma waardoor het plein inéén keer aangelegd 

kan worden.  De opzet is om kosten  en risico’s in kaart te brengen en t.z.t. voor te leggen aan de raad. 

 

Bus/auto inprikker 

Financiële verdeling Provincie 5/7 en Gemeente 2/7. Nu wordt gewerkt aan een civieltechnische 

ruimtelijke uitwerking. Hierbij ook aan West 8 gevraagd om een stedenbouwkundige en 

landschappelijk advies / ook aansluiting bij ring zuid van belang. Wordt wel de entree van de stad. Nu 

betonnen wereld, graag upgrade naar “groen”. Gemeente gaat voor functioneel en mooi. 

In het kwaliteitscontract Station scoort kwaliteit veel hoger dan de financiën.   

 

5. Stand van zaken proces aankoop woningen Parkweg 

Zie betreffende sheet voor stand van zaken. Hierbij spelen zowel wonen/stedenbouwkundige als 

verkeerskundige kant een rol.  

 

6. Planning en (actualisatie) beslisboom 

Planning 2018  

Aannemen station start 2019/2020 

Medio april komt een stuk naar de raad m.b.t. Spoorzone voor een nieuw plankostenkrediet. 

Afgesproken wordt om voorafgaande aan de raadscommissie behandeling op maandagavond 

19.00 -20.00 uur een technische sessie te regelen. 

 

7. Afsluiting en afspraken 

De raadscommissie R&W/B&V ontvangt de presentatie, het verslag van de 

begeleidingscommissie stationsgebied met een actuele beslisboom. 

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

update voor de zomer eind juni/begin juli 2018. Op verzoek zal de begeleidingscommissie naast 

de  beslisboom, die naar de raad gaat, ook nog de fasering bouw van Prorail ter inzage toegestuurd 

krijgen. (zie punt 4) 

 


