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Datum: 22 maart 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vaststellen Gebiedsvisie en reactienota Helpman-Noord en wijziging bestemming bij Finse school 
(raadsvoorstel 22 februari 2023)
Vaststellen-Gebiedsvisie-en-reactienota-Helpman-Noord-en-wijziging-bestemming-bij-Finse-school 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Delia Nijdam (projectmanager),  06-29639016, delia.nijdam@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Er verandert veel in Helpman-Noord, maar ook er omheen. Het is belangrijk dat de veranderingen 
goed op elkaar aansluiten en passen in de bestaande omgeving. Daarom is een gebiedsvisie 
opgesteld. In de gebiedsvisie bespreken we de verschillende herontwikkellocaties en de 
randvoorwaarden voor de bouw van ongeveer 600 woningen, de Parkzone, de huisvestingsopgave 
van het Gomaruscollege, de mogelijke ontwikkelingen op de locatie van Terra, goede verbindingen 
naar het centrum/station en het bestaande groen waaronder het Sterrebos, parkeren, sport en 
verkeer. Ook is er aandacht voor omliggende projecten zoals de Aanpak Ring Zuid en wijkvernieuwing
de Wijert. Het college heeft 28 september 2021 besloten de concept gebiedsvisie vrij te gegeven 
voor inspraak. Hier zijn 34 reacties op binnengekomen. De gebiedsvisie is naar aanleiding van de 
reacties op verschillende onderdelen aangepast en aangevuld.

De gebiedsvisie moet gezien worden als leidraad voor de verschillende ontwikkelingen in het gebied. 
Het is dan ook geen blauwdruk, maar een vertaling van vastgesteld beleid, input van verschillende 
beleidsdisciplines, verschillende gesprekken met belanghebbenden en stakeholders en de reacties op
de gebiedsvisie gedurende de inspraakperiode. Op de concept gebiedsvisie zijn 34 inspraakreacties 
binnen gekomen gedurende deze periode. De reacties gingen onder andere over flora en fauna, 
verkeer, specifieke deelgebieden en de toename van het aantal woningen. Dit heeft geleid tot 
verschillende aanpassingen en aanvullingen. Zo is er onder andere een paragraaf ecologie 
toegevoegd, is het hoofdstuk ambitie op verschillende punten aangepast, is een 
uitvoeringsprogramma toegevoegd en zijn de paragrafen stedenbouw en verkeer op verschillende 
punten aangepast. Tevens is de optie van woningbouw op het sportpark uit de visie gehaald.
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Wijze van behandeling 
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.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De agendacommissie heeft de indruk gekregen dat er uitgebreid is geparticipeerd, en dat de input 
vanuit de participatie geleid heeft tot zodanige aanpassingen dat er nu een breed gedragen 
gebiedsvisie ligt, van waaruit verder gewerkt kan worden.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/helpman-noord 
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