Vanaf 26 november kunt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan
Hoofdstation Groningen
Het Hoofdstation wordt fors verbouwd. Dat is een belangrijk onderdeel van het project Groningen
Spoorzone. Er komen meer sporen en perrons, een reizigerstunnel, een fietstunnel met een tweede
ondergrondse fietsenstalling en een busonderdoorgang met zes bushaltes bij de nieuwe zuidentree.
Deze ingrepen zijn nodig om tegemoet te komen aan de wensen van treinreizigers en om de
uitbreiding van het treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken.
De ingrepen passen niet allemaal binnen het huidig geldende bestemmingsplan. Daarom hebben we
een nieuw bestemmingsplan gemaakt, het bestemmingsplan Hoofdstation Groningen. Het
voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 26 november 2015 vier weken
ter inzage voor reactie. Reageren kan tot en met woensdag 23 december.
Inloopspreekuur op dinsdag 8 december, van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Puddingfabriek
Wilt u meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan Hoofdstation Groningen? Heeft u
technische vragen over bijvoorbeeld geluidseffecten of wilt u meer weten over Groningen
Spoorzone? Dan bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur op dinsdag 8 december 2015 in de
Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4. We zijn daar van 19:00 uur tot 21:00 uur en u kunt op elk gewenst
moment even binnenlopen.
Inzien voorontwerpbestemmingsplan?
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen vanaf 26 november 2015 inzien op:
-

gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan
www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone
www.ruimtelijkeplannen.nl (exclusief bijlagen)

Het voorontwerp bestemmingsplan inclusief bijlagen ligt vanaf deze datum ook gedurende vier
weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt hier terecht op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te
maken kunt u bellen naar: 14050 (zonder netnummer) of een e-mail sturen naar:
loketbouwenenwonen@groningen.nl.
Reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?
U kunt van 26 november tot en met 23 december 2015 op het voorontwerpbestemmingsplan
reageren. U kunt dit online doen via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan of
www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. U vindt op deze websites een digitaal formulier, waar u uw
reactie kunt invullen. U kunt ook een schriftelijke reactie sturen. U richt uw brief dan aan
burgemeester en wethouders van Groningen, per adres Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Ook kunt
u een reactie achterlaten tijdens het inloopspreekuur op 8 december. We hebben daarvoor een
reactieformulier beschikbaar en kunnen eventueel helpen bij het invullen van het formulier.
Groningen Spoorzone is een project van: de gemeente, de provincie, ProRail, NS en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Gemeente Groningen, 25 november 2015
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