
 

 

Tijdlijn besluitvorming Stadshavens  

Gemeenteraad  

November 2005 Structuurvisie Eemskanaalzone – verbinding in Stad. Een visie op de ontwikkeling van de 
Eemskanaalzone 

18 april 2018 
 
 

Concept ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het Water 
Raadsbesluit (kenmerk 6847043): 

− Kennisnemen ontwikkelingsstrategie 

− opdracht geven om deelgebied 1 uit te werken 

26 september 2018 Raad stelt omgevingsvisie ‘The Next City’ vast voor toenmalige gemeente Groningen: 

− Eemskanaalzone prioritaire zone voor transformatie bedrijventerrein naar gemend 
stedelijk gebied met een mix van wonen, werken en voorzieningen 

− Hierbij wordt rekening gehouden met: 
o Zoveel mogelijk parkeeroplossingen op eigen terrein 
o Bestaande groencompensatieregeling verder aanscherpen 
o Integratie van cultuurhistorische waarden 
o Percentages sociale huur en middeninkomens leggen we vast in het 

omgevingsplan 
o Nieuwbouw is energieneutraal, aardgasloos en klimaatbestendig 

8 maart 2019 Raadsbrief (kenmerk 31158-2019) over Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone, Stad aan 
het Water + inspraakrapport 

27-08-2020 
  

Raadsbrief (kenmerk 387756-2020): Akkoord op Hoofdlijnen 
Raad is geïnformeerd over: 

− ambities  

− het groen blauw en grijze raamwerk  

− financiële en inhoudelijke afspraken 

3-2-2021 
 

Raadsbrief (kenmerk 54544-2021): Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
Raad is geïnformeerd over: 

− De NRD met bijbehorende onderzoeken: 
o Voortoets Wet natuurbescherming 



o Verkeerscijfers Stadshavens Groningen 

19-05-2021  
 

Raadsbrief (232233-2010) voor wensen en bedenkingen over de oprichting van een B.V. 
voor de ontwikkeling van De Suikerzijde en Stadshavens. 
De raad is o.a. geïnformeerd over de twee opdrachten aan de BV Stadshavens:  

− het verkopen van de bouwrijpe kavels van de gemeente en 

− het uitvoeren van een investeringsprogramma voor o.a. de herinrichting van het 
Damsterdiep en de aanleg van een nieuw Havenpark ter plaatse van de 
zandoverslag 

16-06-2021 Uitspreken wensen en bedenkingen door de raad 

26-01-2022 Raad stelt omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ vast (kenmerk 586633-2022): 

− Stadshavens/Eemskanaalzone is één van de twee grootste ontwikkelzones  

− Stadshavens wordt ingericht als nieuw binnenstedelijk woongebied met een 
gemengd programma met ruimte voor ruim 2.000 woningen 

− Ambitie om een sterk stedelijke locatie te maken met een kwalitatief goede 
openbare ruimte, waarin ruimte is voor fietsers en voetgangers en waar de auto niet 
zichtbaar aanwezig is 

− Aandeel sociale huurwoningen in Stadshavens is 15% 

− Nieuwe stedelijkheid bijv. in Stadshavens als nieuwe standaard voor 
binnenstedelijke verdichting: hoogbouw als middel om ook sociale huur, 
middenhuur en goedkope koop mogelijk te maken 

− We ontwikkelen Stadshavens samen met marktpartijen 

16-02-2022 Raadsbesluit (kenmerk 10922-2022) 
De raad heeft de grondexploitatie van de gemeentegrond in Stadshavens vastgesteld 
en een krediet beschikbaar gesteld voor het investeringsprogramma gebaseerd op de 
samenwerkingsovereenkomst. 

         

 


