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GRIFFIE 
 
Bijeenkomst begeleidingscommissie Stationsgebied 3 juni 2015 
Aanwezig: Inge Jongman (voorzitter, ChristenUnie), Sebastiaan Ruddijs (PvdA), Benni 
Leemhuis (GroenLinks), Berndt Benjamins(D66) en Anna Riemersma(Stadspartij) 
Annemarieke Weiland (secretaris) 
Mark van Maanen (Projectleider) vanaf 12.10 uur 
Gerd Boerema (Projectleider) vanaf 12.10 uur 
Nienke Alkema (Bestuursadviseur) vanaf 12.10 uur 
 
De eerste 10 minuten van de bijeenkomst wordt door de aanwezige raadsleden gebruikt om 
kort terug te blikken op het proces voorafgaande aan de laatste besluitvorming in februari 
m.b.t. de spoorzone. De vragen en conclusies worden aansluitend met de projectleiding vanaf 
12.10 uur gedeeld. 
 
De voorzitter heet iedereen welkom.  
De agenda wordt conform vastgesteld.  
 
Kennismaking: 
Mark van Maanen, projectleider vanaf 1 april  
(ook bezig met; Europapark, Bus stop UMCG, bereikbaarheid Martiniziekenhuis) 
Gerd Boerema, sinds 1 jaar bij het project betrokken, ook mee geweest met de stations 
excursie.(ook bezig met; UMC noord, HOV maatregelen en brandweerkazerne Haren) 
 
Korte terugblik + leerpunten (tussen presentatie Silo en RV febr.15) 
Beg. cie. noemt aandachtspunten die van belang zijn voor de communicatie naar de toekomst: 

o Waar stem je precies mee in 
o Wat is alleen kennisgeving 
o Waarmee leg je beslag op de toekomst 
o Wat is precies de status. 
o Het is belangrijk dat raadsleden wel detailvragen kunnen stellen naast de 

helicopterview en niet voor voldongen feiten worden geplaatst.  
o Bij informatie van buiten zoals; externe rapporten met een sterke mening ziet de beg. 

cie. graag een informerende tussenstap.  Dit voorkomt vragen als:   
“Hoe zijn de bewoners en adviesorganen betrokken. “ 
Voorkom dat partijen hun kostbare spreektijd moeten besteden aan proces vragen 
i.p.v. meningsvorming en debat. 

Projectleiding:  
De punten zijn herkenbaar, het boekje ‘Mooi’ is onder tijdsdruk tot stand gekomen. 
Aangegeven wordt dat de ontwikkelingen en de besluitvorming in het project in meer 
hapklare brokken zullen worden geknipt. Hierdoor is het ook beter uit te leggen en kan de 
discussie beter worden gestroomlijnd. Op dit moment wordt gewerkt aan het 
bestemmingsplan. Niet al verder. Wel oog voor het totaal. Gebiedsontsluitingen op de kaart 
zijn bijvoorbeeld duidelijk gearceerd.  
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Presentatie Groningen Spoorzone 3 juni 2015 voor de beg. cie. gemeenteraad 
Gerd Boerema en Mark van Maanen geven een toelichting op de toekomstige planning a.h.v. 
een PowerPoint presentatie (bijgevoegd) 

a. Wat is vastgesteld, Ruimtelijk Functioneel ontwerp. Ambitiedocument ‘Mooi’, 
principe besluiten Fietstunnel en Fietsenstalling Zuid  

b. Actuele ontwikkeling/Waar werken we in 2015 aan  
c. Doorkijk nieuwe scope: zuidzijde, voorplein, busstation  

 
ad a.    Bij principe besluiten zijn een aantal voorbehouden gemaakt; 
 beheersregime, subsidie van het ministerie en de kosten. 
 
ad b. M.b.t. ‘Mooi’ worden er nu 3 gelijkwaardige varianten onderzocht en uitgewerkt voor 

de zuidentree en de kappen. Verder wordt ook mogelijkheid van een nieuwe variant 
open gelaten.  De entree van het gebied heeft een relatie met de kappen en de 
gebiedsontwikkeling. 

Beg.cie: 
Vraagt of er modulair wordt gedacht i.v.m. de crises en of de criteria/vragen waarop wordt 
getoetst  door RO/de gemeente kunnen worden gedeeld vooraf voor een ‘marginale toets’. 
 
Projectleiding zegt toe de opdrachtcriteria van RO voor de zuidentree en de kappen toe te 
sturen. 
Voor de start van de aanbesteding van de Spoorzone volgende zomer wil partner Prorail dat 
het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld evenals de besluitvorming over het 
opstelterrein in Haren. Start werkzaamheden staat in 2018 gepland. 
De planning is dat de werkzaamheden bij het hoofdstation in 2020 gereed zijn i.v.m. de 
nieuwe concessieverlening.  
De beg. cie. vraagt of de raad een schema/planningsoverzicht kan ontvangen.  
Dit wordt toegezegd. 
 
Bij de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan m.b.t. trilling, geluid en lucht wordt 
uitgegaan van het ‘worst case scenario’ 10 jaar vooruit.  
Bij de onderzoeken m.b.t. archeologie en ecologie is nu nog de mogelijke aanwezigheid van 
vleermuizen onduidelijk. Het onderzoek wordt verricht door de gemeente Groningen zelf in 
opdracht van Prorail, betaald door de Provincie. 
Verder wordt onderzocht in hoeverre de westflank (plek huidige fietsflat en ruimte perron 
ernaast) geschikt is als ‘kiss en ride’ locatie en wie nu precies de gebruikers zijn van de 
‘Blauwe brug’. 
 
Op basis van een politieke opdracht vanuit de stuurgroep wordt nu de mogelijke optimalisatie 
onderzocht doordat Post NL heeft aangegeven te willen vertrekken.(sheet 14/27) 
Deze mogelijke wijziging/optimalisatie zal geen invloed hebben op de ‘bouwtijd’ van het 
station. Een kortere bus tunnel geeft meer ruimte en kan wel leiden tot mogelijke verhuizing 
van buffer bussen naar zuidkant (heeft ook invloed op de exploitatie) en kan dus kansen 
bieden voor het zgn.  Glaude terrein. Bewoners wordt gevraagd mee te denken en zien het ook 
als een kans. Effecten m.b.t. geluid, trilling en lucht zijn allemaal al beoordeeld.  Het wordt 
per saldo niet slechter dan nu. Spannend is het feit dat er wel nieuwe procedures moeten 
worden gevolgd i.v.m. een nieuwe weg.  
Dit alles heeft natuurlijk evenals het wel of niet doorgaan van de fietstunnel ook gevolgen 
voor de gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde. 
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De beg. cie. geeft aan over het voornemen tot besluitvorming m.b.t. de optimalisatie  graag 
voorafgaand aan de besluitvorming in de Stuurgroep een collegebrief te ontvangen.  
 
ad. c.  
Afgesproken wordt om een volgende bijeenkomst het onderwerp ‘Gebiedsontwikkeling 
Zuidzijde’ te bespreken.  De beg. cie. vraagt om hierbij de raadscommissies te informeren 
over de besluitvorming aan de hand van zgn. beslisbomen. 
De maquette van het gebied waarin de verschillende opties kunnen worden gezet is een mooie 
aanvulling. Geopperd wordt door de beg. cie. om dit in 3d virtueel te doen in dien mogelijk.  
 
In het werken naar het ruimtelijk plan 2016 heeft de gemeente de leiding. 
Er wordt een onderzoek gedaan naar vier verschillende modellen busstations. Naast de 3 
varianten die in september 2014 zijn gedeeld wordt nu ook het model dat de optimalisatie 
mogelijk maakt onderzocht. Varianten bustunnel  kort, lang , perron lang/kort e.d. (sheets 21 
t/m 23) 
Voorplein: In de scope van het project staat een bedrag opgenomen voor optimalisatie van de 
looproute richting de werkmanbrug. Er is geen extra financiële ruimte opgenomen voor de 
noordzijde en het stadsbalkon. 
Op sheet 26 staat wat er nog moet gebeuren op een rij. 
 
Afspraken samengevat 
De projectleider zorgt ervoor dat de begeleidingscommissie ontvangt: 
1. Alle sheets van de PowerPoint over de Groninger Spoorzone digitaal 
2. De opdrachtcriteria van RO voor de zuidentree en de kappen 
3. Een planningsoverzicht/schema met de te nemen stappen, werkzaamheden voor zover 

bekend tot 2020. 
4. Plannen van een volgende bijeenkomst van de beg. cie. begin september, waarbij dan de 

informatiebijeenkomst voor de commissieleden R&W en B&V eind september of oktober 
wordt voor besproken en voorbereid. 

5. Alvast een optie nemen in de raadskalender op een datum eind september voor informatie 
aan de commissieleden van R&W en B&V. 

6. Een collegebrief aan de raad waarin de keuzes m.b.t. de optimalisatie bustunnel 
inzichtelijk worden gemaakt. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


