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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Toepassing coördinatieregeling de Suikerzijde compensatiegebied 2 (13 juli 2022)
Raadsvoorstellen/Toepassing-cooerdinatieregeling-De-Suikerzijde-compensatiegebied-2

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marcel Stellingwerf – bestemmingsplanjurist, 050 367 4380, marcel.stellingwerf@groningen.nl
Linda Peuscher – Projectmanager, 050 367 8292, linda.peuscher@groningen.nl
Marieke Eillert – Bestuursadviseur (weth Van Niejenhuis), 06-55406532, 
marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Om de Suikerzijde te kunnen ontwikkelen, is het nodig de voormalige vloeivelden in deelgebied 
noord te dempen. Een eerste compensatiegebied voor water- en meervleermuizen is inmiddels in 
deelgebied zuid van De Suikerzijde ingericht; een tweede compensatiegebied is beoogd in een strook
weilanden ten westen van de Johan van Zwedenlaan. Voor de aanleg van dit tweede 
compensatiegebied zijn drie vergunningen van verschillende bevoegde gezagen (de gemeente 
Groningen, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest) nodig. Door gebruik te maken 
van de coördinatieregeling, onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening, kunnen de verschillende 
vergunningen via één gecoördineerde procedure worden verleend. Voor de burger biedt het 
helderheid over wanneer een mening kenbaar kan worden gemaakt en voor het project levert het 
een begrijpelijk en voortvarend besluitvormingsproces op, via een uniforme en openbare 
voorbereidingsprocedure. Met het toepassen van de coördinatieregeling worden de bevoegdheden 
niet overgedragen. De drie overheidsinstanties blijven verantwoordelijk voor hun besluit. Enkel de 
gemeenteraad is bevoegd om een coördinatiebesluit te nemen voor een specifiek besluit. Daarom 
wordt aan de gemeenteraad gevraagd de coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor de te 
nemen besluiten voor het tweede compensatiegebied van De Suikerzijde.

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.
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Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Vooralsnog conform. Het is een politiek gevoelig dossier. Echter, omdat het nu strikt gaat over de 
coördinatieregeling en niet inhoudelijk over de ontwikkeling van de Suikerzijde of over de 
compensatiegebieden, achten wij dat het conform kan.

Voorgeschiedenis / dossier
Structuurvisie-De-Suikerzijde-bestemmingsplan-De-Suikerzijde-deelgebied-Noord-en-het-MER-De-
Suikerzijde (raadsvoorstel april 2021, besluitvorming mei 2021)
Vaststelling-omgevingsvisie-Levende-Ruimte (raadsvoorstel december 2021, vaststelling januari 
2022)

Dossier Suikerzijde 

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/desuikerzijde 
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