
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 8 februari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Strategische Agenda Stationsgebied (raadsvoorstel 20 januari 2023)
Strategische-Agenda-Stationsgebied 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wim Kamminga (projectmanager), 050 367 8375, wim.kamminga@groningen.nl 
Eric van Huissteden (beleidsadviseur), 050 367 8759, eric.van.huissteden@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In de strategische agenda voor het Stationsgebied beschrijft het college de opgaven en ambities voor 
het Stationsgebied. Het is een richtinggevend kader voor een integrale ontwikkeling van het gehele 
Stationsgebied. Ook wordt ingegaan op de uitwerking daarvan in proces, planning, fasering, 
organisatie en bekostiging. De agenda vormt zo ook de basis voor gesprekken over de transformatie 
van het gebied met eigenaren, ontwikkelaars, omwonenden en de rest van onze inwoners en 
ondernemers. In dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om de opgaven en ambities voor het 
Stationsgebied vast te leggen. Tevens wordt een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd van 
500.000 euro voor de planuitwerking insnijding Emmaviaduct. 

De volgende ambities worden geformuleerd:
1. Het Stationsgebied krijgt een duidelijke en onderscheidende identiteit
2. Het Stationsgebied wordt een levendig stadsdeel met een mix van verschillende functies.
3. Op het OV-knooppunt kunnen reizigers zich gemakkelijk en snel bewegen tussen de verschillende 
vormen van vervoer.
4. De inrichting van de buitenruimte zorgt ervoor dat mensen het prettig vinden om in het gebied te 
verblijven.
5. In het gebied staat de voetganger centraal.
6. Er is samenhang en verbinding tussen het Stationsgebied, de omliggende wijken en de Binnenstad.

Concreet betekent dit o.m.: 
- Stationsgebied als kantorenlocatie met ongeveer 3000 arbeidsplaatsen
- Realisatie van 450 – 650 woningen, waarvan 20% sociale huur
- Muziekcentrum als middelpunt, met maatschappelijk programma en verbindingen met onderwijs
- Weghalen Stadsbalkon in huidige vorm
- Noordzijde vrijspelen van dominantie auto’s en bussen
- Restauratie Glaudé panden



Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn 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 technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Over het desbetreffende raadsvoorstel zijn twee beeldvormende sessies georganiseerd. Op 8 
februari was er een ambtelijke toelichting op de stukken met gelegenheid tot technische vragen. 
Deze tweede sessie is bedoeld om het gesprek aan te gaan met betrokkenen. In het raadsvoorstel 
wordt vermeld dat er al oriënterende gesprekken zijn gevoerd met bewoners- en 
belangenorganisaties, en dat er is afgesproken dat er een brede klankbordgroep wordt opgericht. De 
agendacommissie vindt het belangrijk dat ook de raad al in een vroeg stadium met betrokkenen kan 
spreken. Daarom zijn bij de projectorganisatie contactgegevens opgevraagd van gesprekspartners. 
Deze zijn vervolgens voor een gesprek met de raad uitgenodigd.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Stationsgebied 

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

https://gemeente.groningen.nl/stationsgebied
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Stationsgebied

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Wijze van behandeling
	Voorgeschiedenis / dossier
	Nadere informatie


