
Begeleidingscommissie Stationsgebied – 5 september 2018

Aanwezig:
Inge Jongman (voorzitter, ChristenUnie), Berndt Benjamins(D66), Sebastiaan Ruddijs (PvdA),
Anna Riemersma (Stad & Ommeland)
Wim Kamminga (Projectleider), Gerd Boerema (projectleider), Lineke Bakker (bestuursadviseur) en 
Annemarieke Weiland (raadsadviseur, verslag) 
M.k.a. : Benni Leemhuis (GroenLinks)

1. Opening en mededelingen (kennismaking nieuwe projectleider)
Welkom door de voorzitter mevr. Jongman en korte introductie nieuwe projectleider Wim 
Kamminga

2. Verslag vorige keer ( 24 januari 2018)
Het verslag van de begeleidingscommissie stationsgebied van 24 januari 2018 wordt 
vastgesteld.

De projectleider geeft a.h.v. de bijgevoegde PowerPointpresentatie een korte toelichting bij de 
agendapunten 3 t/m 6 (in PPP genoemd 1-4)

3. Stand van zaken aanbestedingen contract Spoor en Station (1)
N.a.v. vraag over het Seinhuis; Bekeken wordt wat het betekent als het Seinhuis iets wordt 
opgeschoven

4. Stand van zaken gemeentelijke opgaven (2)
(buiten projectscope aanbesteding Station)
-  Gebiedsontsluiting via het Emmaviaduct
-  Zuidentree en aansluiting op de reizigerstunnel (faseren of in één keer samen met 
   marktpartijen?) Door de keus van een hellend plein heb je te maken met veel techniek en
   ondergrondse puzzel
-  Wel/niet parkeergarage
-  Gebiedsontwikkeling
   De ontwikkeling is gekoppeld aan de werkzaamheden van ProRail.
-  Voorplein Station
N.a.v. vragen: 
Het voorplein is deels wel onderdeel van het contract. Namelijk; Hoe trek je de lijn door vanaf
de stationshal richting museumbrug. De planning is om halverwege 2019 te starten met het 
ontwerp van het voorplein.
Voor de parkeergarage wordt een businesscase gemaakt (kosten, bezettingsgraad, onderzoek 
bodemgesteldheid etc.)    
Het busstation zal naar het lijkt 2 jaar eerder klaar zijn dan de Ringweg Zuid. Door sneller de 
insnijding Emmaviaduct te maken, heeft dit mogelijk kansen voor het project Ring Zuid. 
Mede afhankelijk van planning van Prorail en het busstation. Geeft wel druk op 
onderzoek/besluitvorming over de parkeergarage. 

5. Beslisboom (3)
De beslisboom is geactualiseerd.
Volgend jaar richting zomer eerst volgende besluitvormingstraject richting raad. 
Kredietaanvragen voor realisatie  tot aanbesteding parkeergarage, Zuidentree, ontsluiting
Zie verder bijgevoegde Powerpoint

6. Actualiteiten (o.a. Sloop Post NL) (4)
Laatste ontwikkelingen zijn dat alle gronden vrij zijn voor sloop. Al bezig met PostNL. Inzet 
is om midden volgend jaar het terrein schoon te hebben.
Laat de vernieuwde website zien www.groningenspoorzone.nl
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http://www.groningenspoorzone.nl/


7. Afsluiting en afspraken
De raadscommissies R&W/B&V ontvangen de presentatie, het verslag van de 
begeleidingscommissie stationsgebied met een begeleidende brief.

Uitgezocht wordt door de griffie of de begeleidingscommissie Stationsgebied van rechtswege 
vervalt vanwege de opheffing van de oude gemeente Groningen of officieel moet worden 
opgeheven.
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