
Motie Aduarderdiepsterweg 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 November 2021, besprekende de 

collegebrief Nieuwe locaties bijzondere woonvormen Aduarderdiepsterweg;

Constaterende dat:

 De raad met het vaststellen van de woonvisie heeft gevraagd om meer locaties te 

ontwikkelen voor bijzondere woonvormen in onze gemeente;

 Het college aangeeft dat de communicatie met de omwonende een slechte start heeft 

gemaakt;

 Het college heeft besloten alleen de locatie aan de Aduarderdiepsterweg 19 verder te 

ontwikkelen als locatie voor bijzondere woonvormen;

 Het college heeft aangegeven dat, hoewel er in eerste instantie sprake zal zijn van een 

tijdelijke vergunning, de nieuwe woonlocatie bij goed functioneren ook een permanente 

woonlocatie zou kunnen blijven.

Overwegende dat:

 Bewoners en ondernemers aan de Aduarderdiepsterweg nog niet in goed overleg zijn met de 

gemeente over de planvorming;

 Voor een eventueel goede ontwikkeling en het ontstaan van goede sociale cohesie het van 

groot belang is dat de huidige bewoners en ondernemers meegenomen worden in de 

planvorming;

 Voor het ontstaan van een goede woonlocatie er op voorhand duidelijkheid is over de 

eventueel te vestigen groepen, omdat sociale cohesie binnen de toekomstige bewoners 

noodzakelijk is voor het succes van de locatie en voor het overleg met de omwonenden;

 Het voor zowel de omwonenden als de eventueel toekomstige bewoners goed zou zijn om 

eerst duidelijkheid te hebben over de te vestigen groepen voordat gezamenlijk met deze 

bewoners de omgeving een inrichtingsplan gemaakt kan worden; 

 Een evenwichtige verhouding tussen huidige bewoners en eventuele nieuwkomers goed zou 

zijn voor onderlinge verhoudingen het aantal kavels te beperken tot +/- 15 woonwagens en 

daarmee tot 1 a 2 bestaande woongroepen;

Verzoekt het college:

 Het aantal kavels te beperken tot +/- 15 woonwagens;

 Eerst met een selectie te komen van de te vestigen woongroepen en daarover in overleg te 

treden met de diverse gegadigden;

 Daarna samen met omwonenden, ondernemers en de toekomstige bewoners een 

gezamenlijke inrichtingsschets te maken;
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