
Voorontwerp-actieplan wegverkeers-
lawaai 2018-2023 gemeente Groningen

De gemeente Groningen moet om de 
vijf jaar geluidkaarten en een actieplan 
maken voor wegverkeerslawaai. 
Burgemeester en wethouders hebben 
op 27 juni 2017 de ‘Geluidkaarten 2016 
gemeente Groningen’ vastgesteld. 
Hierop is aan de hand van kleuren te 
zien hoe hoog de geluidbelasting is 
vanwege wegverkeerslawaai. 
Burgemeester en wethouders hebben 
op 6 februari 2018 het ‘Voorontwerp-
actieplan wegverkeerslawaai 
2018-2023 gemeente Groningen’ 
vastgesteld en vrijgegeven voor het 
indienen van zienswijzen. Hierin staat 
wat de gemeente de komende vijf jaar 
kan en wil gaan doen om de situatie 
bij woningen met een hoge geluidbe-
lasting zo veel mogelijk te verbeteren. 
Denk hierbij aan verkeersmaatrege-
len, aan stil asfalt en/of aan de 
toepassing van de saneringsregeling 
van de Wet geluidhinder. 
In het Voorontwerp-actieplan staat 

een overzicht van de circa 1.800 
woningen met een relatief hoge 
geluidbelasting. Deze woningen zijn 
gelegen aan 32 verschillende wegen. 
Waar mogelijk is per weg aangegeven 
met welke maatregelen de situatie bij 
deze woningen op termijn zal worden 
verbeterd.

Op het Voorontwerp-actieplan kan 
iedereen een zienswijze indienen. 
De zienswijzen en de reactie daarop 
zullen worden verwerkt in het 
Ontwerp-actieplan. Dit zal in mei of juni 
worden voorgelegd aan de gemeente-
raad, zodat deze hierover zijn wensen 
en bedenkingen kan geven. Daarna 
zullen burgemeester en wethouders 
het nieuwe Actieplan wegverkeersla-
waai definitief vaststellen.

Het ‘Voorontwerp-actieplan 
wegverkeers lawaai 2018-2023 
gemeente Groningen’ ligt met ingang 
van 15 februari 2018 gedurende zes 
weken ter inzage bij het gemeentelijke 
Loket Bouwen en Wonen, Harm 

Buiterplein 1, op werkdagen geopend 
van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder 
afspraak en op werkdagen van 14.00 
uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt het Voorontwerp-actieplan en 
de geluidkaarten ook vinden op 
gemeente.groningen.nl/geluidkaarten

Een ieder kan van 15 februari tot  
29 maart 2018 online of schriftelijk of 
mondeling een zienswijze indienen 
over het Voorontwerp-actieplan.
Een online reactie kunt u geven via 
gemeente.groningen.nl/geluidkaarten
Een schriftelijke reactie kunt u tot  
29 maart 2018 indienen bij burge-
meester en wethouders, t.a.v. de 
Vakdirectie Stadsontwikkeling, 
Postbus 7081, 9701 JB Groningen. 
Wilt u mondeling een zienswijze naar 
voren brengen, dan kunt u een 
afspraak maken via telefoon 14 050. 
Dit nummer kunt u ook bellen voor 
verdere informatie over dit onderwerp.

Groningen, 14 februari 2018

Wegverkeerslawaai

Bestemmingsplan ’Partiële herziening 
bestemmingsplan Kranenburg- 
Stadspark, de Drafbaan 2017’

De gemeenteraad heeft op 31 januari 
2018 het bestemmingsplan ‘Partiële 
herziening bestemmingsplan 
Kranenburg-Stadspark, de Drafbaan 
2017’ vastgesteld. De drafbaan ligt 
aan de westkant van de stad, aan de 
zuidoostzijde van het Stadspark, in de 
hoek van de A7 (Weg der Verenigde 
Naties) en de westelijke ringweg 
(Laan 1940-1945). Aan de zuidzijde 
wordt de drafbaan begrensd door het 
kantoor en het parkeerterrein van de 
Gasunie.

De inzet van het bestemmingsplan is:
-  een adequate en goed gemotiveerde 

regeling geven voor evenementen 
op de drafbaan,  

-  rekening houden met de levendig-
heid van de stad, en

-  bescherming bieden aan het woon- en 
leefmilieu van omwonenden.

Het bestemmingsplan is opgesteld 
naar aanleiding van een gegrond 
verklaard beroep inzake de in 2016 
vastgestelde evenementenregeling 
voor de drafbaan. Het geconstateerde 
motiveringsgebrek is hersteld en er is 
een regeling opgenomen voor de 

begin- en eindtijden van evenemen-
ten, venstertijden waarbinnen 
geluidrelevante muziek e.d. mag 
worden geproduceerd en de meetme-
thode van geluid. Tevens zijn er 
enkele verduidelijkingen en aanscher-
pingen (minder grootschalige 
evenementen, schrappen van een 
incidentele tijdelijke verhoging van de 
geluidproductie voor grootschalige 
evenementen) en ondergeschikte 
wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
ligt met de daarop betrekking 
hebbende stukken met ingang van  
15 februari tot en met 28 maart 2018 
ter inzage bij het gemeentelijk Loket 
Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, 
op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, 
van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op 
afspraak. 
Exemplaren van het vastgestelde 
bestemmingsplan en de daarop 
betrekking hebbende stukken zijn op 
aanvraag tegen betaling op bovenver-
meld adres verkrijgbaar. 
U kunt het bestemmingsplan ook 
inzien op gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen 
U kunt hier tevens doorklikken naar 
de digitale bestemmingsplankaart. 
Het identificatienummer is NL.IMRO. 
0014.BP580DeDrafbaan-vg01. 

Deze kaart vindt u ook op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Met ingang van 15 februari tot en met 
28 maart 2018 kan een belangheb-
bende beroep instellen tegen het 
besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen. 
Een beroep wordt ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Beroep tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
kan uitsluitend worden ingesteld door 
een belanghebbende. 
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan 
ook om een voorlopige voorziening 
verzoeken. Indien dit ver-zoek 
gedurende de beroepstermijn wordt 
ingediend, schort dit de werking van 
het bestemmingsplan op totdat op 
het verzoek is beslist. Het beroep-
schrift dient te worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek 
om voorlopige voorziening aan de 
voorzitter van deze Afdeling, onder 
hetzelfde adres.

Groningen, 14 februari 2018

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan
‘Meerstad-Midden West’

De gemeenteraad heeft op 31 januari 
2018 het bestemmingsplan 
 ‘Meerstad-Midden West’ vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met het 
bijbehorend Milieueffectrapport met 
ingang van 15 februari 2018 
 gedurende zes weken ter inzage bij:
-  Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 

9613 BH Groningen, op werkdagen 
van 9.00 tot 16.30 uur;

-  het gemeentelijk Loket Bouwen en 
Wonen, Harm Buiterplein 1 op 
werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, 
van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op 
afspraak. 

Exemplaren van het bestemmings-
plan zijn op aanvraag tegen betaling 
op bovenvermeld adres verkrijgbaar. 

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op de gebieden in Meerstad 
waar de komende 10 jaar nieuwe 
woningbouw wordt gerealiseerd.  
Het gaat om het noordwestelijke deel 
van Meerstad, bestaande uit de 
woonwijken Meeroevers, Achter Klein 

Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met 
aangrenzende delen van de oorspron-
kelijke bebouwing en het Woldmeer. 

U kunt het bestemmingsplan ook 
inzien op gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen 
U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren 
versie’) van het plan door aanklikken 
van het bestemmingsplan onder 
‘Actuele bestemmingsplannen’. 
U kunt daar ook doorklikken naar de 
digitale bestemmingsplankaart. 
Het identificatienummer is NL.IMRO. 
0014.BP568MeerstadMidW-vg01. 
Deze kaart vindt u ook op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl

Van 15 februari tot en met 28 maart 
2018 kan een belanghebbende beroep 
instellen tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmings-
plan. Een beroep wordt ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Beroep tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
kan uitsluitend worden ingesteld door 
een belanghebbende:
-  die tijdig bij de gemeenteraad 

zienswijzen over het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren heeft 
gebracht; 

-  aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij geen 
zienswijzen naar voren heeft 
gebracht;

-  die bezwaar heeft tegen de wijzigin-
gen, die bij de vaststelling ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht. 

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan 
ook om een voorlopige voorziening 
verzoeken. Indien dit verzoek 
gedurende de beroepstermijn wordt 
ingediend, schort dit de werking van 
het bestemmingsplan op totdat op 
het verzoek is beslist. Het beroep-
schrift dient te worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek 
om voorlopi-ge voorziening aan de 
voorzitter van deze Afdeling, onder 
hetzelfde adres.

Groningen, 14 februari 2018

Bestemmingsplannen

woensdag 14 februari 2018

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda
woensdag 21 februari 2018, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal

6. Conformstukken
a. Appendix Reglement van Orde cq Verordening op de raadscommissies 
b. Kredietaanvraag huisvesting NDE 
c.  Tweejarig bestedingstermijn innovatiemiddelen en middelen Bewegende 

stad 
d. Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2018
e. Verordening Grondbank gemeente Groningen 2018 
f. Wijkontwikkeling Oosterparkwijk, renovatie Heesterpoort 1 
g. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 
h. Instellen begeleidingscommissie Oosterpoort
i. Koersdocumenten wijkvernieuwing

7. 1-minuut interventies
a. Versteviging lobby
b. Voor alle jonge kinderen gelijke kansen
c. Kredietverstrekking t.b.v. OPSB en plan van aanpak Oosterpoort

8. Discussiestukken
a. Aanpak Noorderhaven 
b. Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind

Voorafgaand aan agendapunt 6h bestaat de mogelijkheid om maximaal  
3 minuten in te spreken. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie  
tot 48 uur voor de vergadering

De agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de 
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via groningen.raadsinformatie.nl/live

Voor de meest actuele agenda’s en 
vergaderstukken kunt u terecht op de 
website: gemeente.groningen.nl/
gemeenteraad
Agenda’s en stukken voor vergaderin-
gen zijn ook digitaal te raadplegen bij 
de gemeente Groningen, 
Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen, 
tel. 14 050.

U kunt deze vergade-
ring live in beeld en 

geluid volgen 
via groningen.

raadsinformatie.nl/live

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Bellen: 14 050 

WhatsApp: 06 12 82 39 73
 
Wij geven antwoord op werkdagen 
tussen 8:30 en 17:00 uur.

Of bezoek tussen 9.00 en 17.00 uur 
(maandag vanaf 13.00 uur) de balie:
Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen

groningen050

gem_groningen

gemeente_groningen

of meld u aan voor de nieuws-
brieven over stad en wijk 

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief

Kijk voor vergunningaanvragen en 
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen
Hier kunt u ook de app Groningen 
omgevingsalert downloaden en 
een abonnement nemen op de  
e-mailservice.

Meer informatie Volg ons via:

In verband met de gemeentelijke herindeling wordt de 
gemeenteraadsverkiezing in Groningen niet gehouden 
op 21 maart 2018 maar op 21 november 2018. 

De stempas voor de gemeenteraadsverkiezing 
ontvangt u begin november 2018.

Gemeenteraadsverkiezingen

Weet wat er speelt in jouw wijk

Ook zo nieuwsgierig naar 
dingen die gebeuren in jouw 
buurt? 
Denk en doe mee en meld je 
aan voor jouw wijknieuwsbrief 
op gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief 
Elke week al het wijknieuws 
gratis in je mailbox.

Gratis vergunningen app

Blijf jij graag op de hoogte van alle veranderingen in jouw 
woonomgeving? Download dan nu de gratis app Groningen - 
Omgevingsalert. 
Vul je adres even in en krijg automatisch bericht van alle 
 aangevraagde vergunningen in jouw buurt. 
omgevingsalert.nl/gemeenten/groningen
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