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Bouwplan 

 180 appartementen.  

 Hoofdzakelijk voor jongeren tussen de 20 en 28 jaar. 

 27 parkeerplaatsen. 

 Energiezuinig ontworpen. 

 Mogelijkheden voor aanpassing naar grotere eenheden. 

 Preadvies van welstand: positief. 

 Huidige opzet vraagt om een beperkte aanpassing van het 

bestemmingsplan.  

Verslag inloopbijeenkomst bouwplan OHK ZZ 103-107  
 

Onderwerp:  Verslag inloopbijeenkomst bouwplan OHK ZZ 103-107 (vml. Taxicentrale) 

Datum:    dinsdag 28 januari  + dinsdag 11 februari 2014 

Tijd:    19.00 - 21.00 uur 

Plaats:    ABN-AMRO gebouw OHK NZ 76 

Aanwezig:  Geveke Bouw & Ontwikkeling 

   Rizoem 

   Gemeente Groningen 

   20 bezoekers 

 
De partijen Geveke en Rizoem zijn voornemens om een appartementencomplex te realiseren voor jongeren op de 

locatie van de voormalige Taxicentrale (Oosterhamrikkade Zuidzijde 103 – 107). In dit vroege stadium van de 

planvorming brengen wij de omgeving op de hoogte van het voorliggend initiatief. Op dinsdag 28 januari en 

dinsdag 11 februari zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij de gelegenheid is geboden voor 

omwonenden om (schriftelijk) suggesties, ideeën en opmerkingen aan te leveren. Ook zijn verschillende vragen 

van omwonenden door gemeente, Rizoem en Geveke beantwoord. Dit verslag vormt een bundeling van de 

reacties. 

 

Algemeen 

Het bouwplan behelst 180 appartementen voor jongeren 

in de leeftijdscategorie 20-28 jaar. Naast positieve 

reacties van omwonenden op het plan zijn er ook 

zorgen geuit. Wijkorganisaties wijzen op de eenzijdige 

ontwikkeling van jongerenhuisvesting. Overlast (geluid, 

rommel), ontstaan van eenzijdige wijksamenstelling en 

toename van de parkeerdruk zijn de aandachtspunten 

die door de wijkorganisaties worden benoemd.  

 

Enkele bewoners uit de Professorenbuurt vinden dat de gemeente niet stuurt op de oorspronkelijke doelstelling: 

zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling van de wijk. ‘Dit bouwplan, dat gericht is op studenten, 

toont dit maar weer eens aan.’ 

 

De informatieavond werd gedomineerd door deze discussie en over het ‘ontbreken van beleid’ ten aanzien van 

jongerenhuisvesting in deze zone. Bezoekers hebben meerdere malen het verzoek neergelegd voor het bieden 

van helderheid en transparantie. 

 

Parkeernorm 

Voor jongerenhuisvesting geldt een parkeernorm van 0,1. Enkele bezoekers hebben aangegeven deze norm te 

laag te vinden en vrezen voor extra parkeerdruk in de wijken zelf. In deze discussie is ook parkeerdruk 

aangehaald van forenzen. Ook zijn er bezoekers die het verzoek hebben neergelegd om helderheid te bieden over 

mogelijke verbindingsvarianten m.b.t. het UMCG en oostelijke ringweg. 
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Reacties op het plan 

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn zowel mondeling als schriftelijk opmerkingen geplaatst bij het bouwplan, 

deze zijn geclusterd per thema weergegeven. Reacties zijn geanonimiseerd. 

1. Als (…anoniem) ben ik blij met de voorgenomen nieuwbouw. Toch is mij niet alles duidelijk geworden op 

26/1.  

A. 180 woningen voor jongeren en 27 parkeerplaatsen zullen in de buurt voor extra parkeerdruk 

zorgen. Hier is de Groenling aan het Wielewaalplein een voorbeeld van. 

B. Kan een goede bereikbaarheid tijdens en na de bouw gegarandeerd worden? De huidige 

tweerichtingweg is een belangrijke doorgaande weg en voor mijn bedrijf cruciaal. Op de getoonde 

afbeeldingen is het asfalt vervangen en komt er mogelijk een nieuwe weg aan de Vinkenstraatzijde, 

tot die tijd zouden wij graag de huidige bereikbaarheid van de O.H. kade handhaven. Als er een 

herinrichtingsplan voor het gebied is word ik graag geïnformeerd. 

C. Heeft het nieuwbouwblok dat niet voldoet aan het bestemmingsplan geen nadelige gevolgen in 

relatie tot onze bedrijfsactiviteiten / dienstverlening en toekomstige mogelijkheden conform het 

bestemmingsplan?   

D. Het ontbreken van bedrijfsruimte op de begane grond of in ieder geval op beide hoeken van het 

gebouw - zoals gebruikelijk in de Oosterparkwijk en Korrewegwijk - lijkt mij een gemiste kans 

(reuring en levendigheid). Zijn onze bedrijfsactiviteiten nu en in de toekomst niet in strijd met de 

milieuklasse voor toegestane bedrijven behorend bij het bestemmingsplan? 

2.  (1) Mooie sfeerimpressie. (2) Fijn dat er gebouwd / ontwikkeld wordt. (3) Beleid t.a.v. ontwikkeling zone 

ontbreekt. (4) Er wordt per perceel ontwikkeld, alleen jongeren/studenten – ghettovorming, …. (5) Er ligt 

een visie de niet uitgesproken is. Wethouder, leg het uit. (6) Parkeernorm veel te laag. (7) Gemeentebestuur, 

wees eerlijk en transparant. 

3. Graag verslag van deze avond voor verspreiding onder Raad i.v.m. eventuele verbeteringen. Schande: 

Diversiteit ≠ Oosterhamrikzone. Ik geef het op, leve campus Oosterhamrik! 

4. Diep teleurgesteld dat er wederom niet gekeken wordt naar een evenwichtige samenstelling in de buurt. 

Opnieuw een overdaad aan jongerenhuisvesting in een klein gebied waar in de huidige bebouwing ook al 

veel te veel jongeren/studenten wonen. Parkeerproblemen zullen door het bijstellen van de norm nog groter 

worden! De leefbaarheid van de wijk zal wijk voor het economisch belang. Keuzes voor de korte termijn 

want de van deze wijksamenstelling kom je vervolgens nooit meer af. Je wilt betrokken burgers? Wanneer 

we nooit gehoord worden ontneemt het alle lust en zal het overslaan naar ongenoegen en protest en verzet 

etc. 

5. Doelgroep versterkt de disbalans in ’t stadsdeel. Randvoorwaarden (bijv. parkeernorm) zo bijgesteld dat dit 

soort projecten gelegitimeerd worden. Waar blijft ’t boulevard eindbeeld waar o.a. de gezinnen fijn kunnen 

verblijven zoals ooit in de visies/beleid aan de bewoners is getoond; lijkt nu allemaal ad hoc en 

marktgedreven. 

6. (1) Spijt dat parkeernorm door de raad naar beneden is bijgesteld; tijdelijk probleem (crisis) met permanente 

oplossing. (2) Blijft in de buurt ruimte voor gezinswoningen? (3) Wanneer krijgen we te horen hoe het gaat 

met de verkeersontsluiting UMCG & wat betekent dit voor de Oosterhamrikzone? (4) Is de 

Oosterhamrikzone boulevard of campus? (5) Hoe zit het met klimaatneutraal bouwen?  

7. Graag wordt ik op de hoogte gehouden betreft de inrichting van de walkant Oosterhamrikkade. 

8. Graag op de hoogte worden gehouden van de bouwactiviteiten, plannen en inspraakprocedures. 

9. Wil graag op de hoogte gehouden worden -> afstand woonbebouwing tot de nieuwe bebouwing. 

10. (1) Aandacht voor fietsen in de openbare ruimte bv. bezoekers. (2) Ingang meer naar de zijstraten, mede om 

daar ook de fietsers te krijgen. (3) Direct doorbraak door Vinkenstraat maken 

11. Wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling. WWP: lantaarnpalen nieuw->LED. Nu 3 stuks 

vervangen voor oude palen/kappen, waarom? 

12. Graag het bestemmingsplan + bodemrapport ‘Brezanterrein’ sturen. 

13. Mevrouw (woont direct naast de brandgang / schuur is aan de achterzijde Vinkenstraat) heeft al tien jaar last 

van wateroverlast in haar schuur sinds de locatie gesloopt is. Oranje plastic = lek. Na lang regenen gaat het 

onder de vloer van de schuur door. Het water is geelachtig van kleur. Wil graag geïnformeerd blijven. 
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Vervolg & noodzakelijke procedures 

Het bouwplan past niet volledig in het bestemmingsplan. Daarom zal een ruimtelijke procedure worden 

doorlopen. De afwijkingen van dit bouwplan ten aanzien van het vigerende bestemmingsplan zijn: 

- Overschrijding bouwvlak (diepte) langs bebouwing. Hierdoor wordt gebouwd in de aanduiding 

parkeerdek, waar het niet is toegestaan om een hoofdgebouw te realiseren (buitenplans) 

- Geen realisatie parkeerdek (verplicht in BP), maar parkeren op maaiveld (buitenplans)  

- Hoogte toren in de NW-hoek is 4 meter hoger dan toegestaan (18 ipv 14 meter à binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid van 4m) (binnenplans) 

- Bebouwing vindt niet plaats in de structuurbepalende bouwgrens aan de achterzijde (is in ander perceel) 

(buitenplans) 

 

Voordat Geveke en Rizoem verdergaan met dit plan zal men op basis van de input van de wijkorganisaties en 

inloopbijeenkomsten een afweging maken hoe men verder wil. Daarna zal ook de gemeente formeel worden 

gevraagd of zij mee willen werken. 

 

Om het bouwplan vervolgens mogelijk te maken is een uitgebreide WABO-procedure noodzakelijk. Dit houdt in 

dat de gemeente de aanvraag moet toetsen en vervolgens op basis van alle informatie onderbouwd dient af te 

wegen of zij wel of niet wil meewerken aan de realisatie van het plan. De procedure én de formele momenten 

zijn als volgt: 

- Ontwikkelaar dient de aanvraag omgevingsvergunning in bij de gemeente; 

- De gemeente toetst, op basis van alle informatie, waarna het college van B&W een concept besluit 

neemt; 

- Het concept besluit wordt vrijgegeven voor zienswijzen door belanghebbenden gedurende 6 weken, 

tevens wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het plan, waarbij zij de mogelijkheid krijgt om 

wensen en bedenkingen aan te geven; 

- Het college neemt, alles overwegend (dus inclusief de eventuele wensen en bedenkingen van de raad en 

het verslag van alle zienswijzen) een definitief besluit; 

- Tegen dit collegebesluit is beroep bij de rechtbank mogelijk en eventueel hoger beroep bij de Raad van 

Staten. 

 

Er is nog geen aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. 

 


