
Voorbereidingsmemo
Meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
X Collegebrief

X Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Woonvorm Hoofdweg Harkstede – wensen en bedenkingen

Woonvorm Hoofdweg Harkstede - wensen en bedenkingen

Bijlage 1 - inspraakrapport plan woonvorm Hoofdweg Harkstede

Bijlage 2 - omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede

Bijlage 3 - communicatie participatie evaluatie

Bijlage 4 - procesgang locatiekeuze woonvorm Hoofdweg Harkstede

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
C. Versloot / 050 – 367 8889 / claudia.versloot@groningen.nl

A. Plijter / 050 – 367 6631 / andre.plijter@groningen.nl

Korte samenvatting:
Nadat het college in september 2020 gestart is met de externe communicatie- en participatietraject 

voor de realisatie van een woonvorm aan de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) in 

Harkstede GN is het college op het punt gekomen waarop er een besluit moet worden genomen over 

het vervolg. Het voorgenomen besluit van het college is om door te gaan met de realisatie van deze 

woonvorm, met inachtneming van de beheersmaatregelen die zijn genoemd in het 

omgevingsonderzoek. In deze brief gaan het college in op de overwegingen die hieraan ten grondslag 

liggen. 

De college geeft aan dat het een moeilijke afweging is geweest. Echter het feit dat de behoefte aan 

deze woonvoorziening er nog steeds is, er op korte termijn geen andere alternatieve locatie 

voorhanden is, en het feit dat in het omgevingsonderzoek geconcludeerd wordt dat de risico’s 

beheersbaar en/of zeer laag zijn, heeft uiteindelijk tot dit voorgenomen besluit geleid. 

Het college stelt u in de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vermeld op LTA?
X Ja 

X item nr 2021-78

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Woonvorm-Hoofdweg-Harkstede-GN-wensen-en-bedenkingen.pdf
mailto:andre.plijter@groningen.nl
mailto:claudia.versloot@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-4-Procesgang-locatiekeuze-woonvorm-Hoofdweg-Harkstede.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-3-Communicatie-Participatie-evaluatie.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-Omgevingsonderzoek-Skaeve-Huse-Harkstede.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Inspraakrapport-Plan-woonvorm-Hoofdweg-Harkstede.pdf


Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
n.v.t. 

Voorgeschiedenis

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar de mening van burgers of andere betrokkenen. 

Deze beeldvormende sessie zal gebruikt worden voor inspraak van burgers en andere betrokkenen.

Nadere informatie
…
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