
 
MOTIE (M 10) -  EEN WIJDE BLIK VERRUIMT HET DENKEN 

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023,   besprekende

het raadsvoorstel ‘Strategische Agenda Stationsgebied’; constaterende dat: 

- Er veel ontwikklelingen in gang gezet worden rondom het Hoofdstation Groningen met de 
ambitie om meer bouwvolume’s  toe te voegen aan dit gebied; 

- De Raad in haar besluitvorming de mogelijkheid heeft krachtig te sturen op de locaties en 

grootte van nieuw bouwvolume middels het wijzigen van bestemmingsplannen; 

overwegende dat: 

- Groningen de fysieke ruimte moet blijven bieden aan haar inwoners om te verblijven, te 
wandelen, elkaar te ontmoeten,  te genieten van ruimte en natuur om je heen, te niksen; 

- De meeste Groningers – gevormd door het wijdse Groninger landschap – wel wat  
kwalitatieve openbare ruimte  van enig formaat wensen; 

- Het bieden van fysieke open ruimte in de stad aansluit bij de onderbouwing vanhet ingezette 
beleid voor het herwinnen van de openbare ruimte; 

- Er gedurende de laatste jaren meerdere open ruimtes zoals pleinen en havens verdwenen 
zijn, bijvoorbeeld de Westerhaven, het Circusterrein (kop Korreweg), het Damsterdiep 
(deels); 

- De bevolking van Groningen groeit net als het gebruik van en behoefte aan de openbare 
ruimte; 

- Het intensiveren van de bebouwing in de Stad mogelijk is  zolang daarbij ook aandacht is voor
openbare ruimtes welke behouden blijven;n eenmaal toch bebouwd zijn deze nooit meer 
terug  te winnen als openbare ruimte; 

- Onze inwoners verdienen wijken met veel en toegankelijk groen en een groene omgeving  
gezond is en broodnodig om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. 

- Stedelijke ontwikkeling en de versterking van biodiversiteit gaan hand in hand. 
 

verzoekt het college: 
 

- In haar verdere voorbereiding van de te ontwikkelen bouwlocaties rondom het Hoofdstation 
de ruimte die vrij valt door het verplaatsen van het huidige busstation niet te bestemmen 
voor het plaatsen van bebouwing. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Hans Moerkerk 
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