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GRIFFIE 
 
Bijeenkomst begeleidingscommissie Stationsgebied 16 september 2015 
Aanwezig: Inge Jongman (voorzitter, ChristenUnie), Benni Leemhuis (GroenLinks), Berndt 
Benjamins(D66) en Anna Riemersma(Stadspartij) 
Annemarieke Weiland (secretaris) 
Mark van Maanen (Projectleider)  
Gerd Boerema (Projectleider)  
 
M.k.a.: Sebastiaan Ruddijs (PvdA), Suzanne Klein Schaarsberg (S&S), Nienke Alkema, Michiel Smit 
(Bestuursadviseurs) 
 
Opening 
Welkom door de voorzitter. 
Verslag 
Het verslag wordt vastgesteld 
Naar aanleiding van het proces; 
De begeleidingscommissie had gevraagd de informatie voor de raad eerst naar de 
begeleidingscommissie te sturen en niet rechtstreeks naar de raad. Voor het vervolg wordt afgesproken 
dit wel te doen en ofwel sneller bij elkaar te komen of door een schriftelijk rondje via de mail met een 
strakke deadline voor reacties. 
In verband met de ontwikkelingen rondom PostNL gebouw  is de planning voor de informatie aan de 
raadscommissies 2 maanden doorgeschoven naar november. 
 
Agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld.  
 
Presentatie Gerd Boerema Stand van zaken 
In verband met de belangen van de gemeente Groningen in de onderhandelingen die gaande zijn wordt 
deze op papier uitgereikt en op dit moment niet verder verspreid. 
Aan de orde zijn geweest: 
1. PostNL locatie (optimalisatie bustunnel) 
2. Stand van zaken fiets, kappen en zuidentree 
3. Enquête Blauwe Brug 
4. Doorkijk gebiedsontsluiting zuidzijde Hoofdstation 
5. Vervolgstappen (staan ook opgenomen in de collegebrief, die reeds onderweg is naar de Griffie)  

 
Ad.1 PostNL locatie 
In de maand juni heeft een actieve dialoog plaatsgevonden met belangstellenden. Bij omwonenden 
leven met name zorgen over de geluidseffecten bij de komst van een bustunnel en over de ruimtelijke 
gebiedsontwikkeling en gebiedsontsluiting aan de zuidzijde. Er is een voorkeur uitgesproken voor een 
groene aankleding van de bustunnel. Aan de hand van deze reacties komt een verdere planuitwerking. 
De effecten van een lange of kortere bustunnel met varianten open of (deels) dicht worden nader 
onderzocht. Zowel op de milieueffecten als de financiële haalbaarheid.  
De begeleidingscommissie geeft het belang aan van een goede lijst met voor- en nadelen van de 
verschillende varianten ter informatie richting de raad, zodat een de raad hierover al in een vroegtijdig 
stadium een uitspraak kan doen. 
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Verder wordt onderzoek gedaan of de parkeercapaciteit kan worden behouden. De huidige 
parkeerdruk Viaductstraat is hoog. Er wordt onderhandelt over de mogelijke aankoop van het PostNL 
gebouw. De ondernemers van de Big Building hebben duidelijke tijdelijke contracten. 
De raad krijgt wordt naar verwachting in oktober schriftelijk geïnformeerd over het  voorontwerp 
bestemmingsplan Hoofdstation met daarin zowel de korte als lange bustunnel. Deze collegebrief kan 
aanleiding zijn om het voorontwerp bestemmingsplan te agenderen. De raad wordt in  het voorjaar 
2016 geïnformeerd over de plannen aan de zuidzijde. 
De beg. commissie geeft aan dat het wel belangrijk is hoe je als raad het totaal kunt zien?  
 
Ad 2. Stand van zaken fiets, kappen en zuidentree 
Uit de second opinion met betrekking tot kosten en risico’s blijkt dat het budget toereikend is. De 
second opinion lijkt positief.  
Er wordt nog een onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid door ProRail.  
In oktober wordt een nadere uitwerking van het fiets parkeren onder de kappen aan de oostflank 
verwacht. Medio november wordt een verkennend ontwerp verwacht voor de kappen en de zuidentree 
(uitgevoerd door NL-Architects) 
 
Ad 3. Enquête Blauwe Brug 
Deze brug wordt met name ’s morgens veel gebruikt. Het merendeel van de interwijkers gaat via 
Werkmanbrug naar de binnenstad. Deze enquête wordt bij het raadsvoorstel gevoegd. 
 
Ad 4. Doorkijk gebiedsontsluiting zuidzijde Hoofdstation 
Verschillende mogelijkheden voor de gebiedsontsluiting worden nader onderzocht op wenselijkheid 
en haalbaarheid met betrekking tot juridische-, financiële-, milieu- en verkeerstechnische aspecten en 
mogelijkheden die deze bieden voor de verdere gebiedsontwikkeling. Dit alles staat niet los van de 
eventuele verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde. 
 
Ad 5.Vervolgstappen 
• 10 november ’15 Informerende bijeenkomst raadscommissies 

Mogelijk agenderen voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation voor de raad(scommissie) van 
november of december. 

• Januari’16;    
Besluitvorming fiets, kappen, zuidentree & PostNL 

• Juli ‘16 
Besluitvorming bestemmingsplan Hoofstation 

• Bespreken ruimtelijke plan zuidzijde (later in 2016) 
• Bespreken ruimtelijk plan noordzijde (2017) 
 
Begeleidingscommissie geeft aan dat het belangrijk is om bij de voorstellen ter bespreking de raad 
steeds mee te nemen in de consequenties die een besluit kan hebben in het verdere 
besluitvormingstraject. 
(mede aan de hand van beslisbomen) 
 
Vervolg afspraken begeleidingscommissie Stationsgebied 
1. De begeleidingscommissie doet een rondje langs de fracties, om te bespreken wat daar leeft en de 

wensen zijn. 
2. Vervolgafspraak begeleidingscommissie wordt gepland eerste week van december. 

 
 
 

 


