
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  Bewerking plattegronden: Anne Staal 

 Maak kleiner bestemmingsplan: tien hectare =  

max. 150 woningen, gefaseerd bouwen in 4 jaar 

 Respecteer afspraken LOP, DHE, GSP en SOK 

 Zet in op duurzaamheid, mogelijkheden woonakkoord 

 Zet in op breed maatschappelijk draagvlak 

 Veel minder dure verkeersmaatregelen nodig 

 Behoud zoveel mogelijk openbaar groen en buitengebied 

 Aandacht voor archeologische waarden 

 Blauwe Ruiters kunnen blijven 

 Focus vervolgens op deelgebied 2 

 Financieel neutraal of aantrekkelijker 

 Leg niet voor te lange tijd de plannen vast, houd ruimte voor  

nieuwe ontwikkelingen 
 

    Ga naar raadsleden van de partij waar u op stemt en 

dring aan op integrale heroverweging, want 

 Haren-Noord: het kan anders!   

 

      

       

             

 

 

 

         Haren-Noord: 

       Het kan anders! 
   

                    
               Een haalbaar alternatief van: 

  



Achtergrond bouwplannen Haren-Noord: 

 

1. 2002: Bouwopgave in kader Regiovisie: 2400 woningen, waarvan 1400  

vóór 2020, in 2003 bijgesteld naar 1400 woningen totaal 

2. 2003: Landschapsontwikkelingsplan (LOP): uitgangspunten voor alle 

woningen uit deze bouwopgave. O.a.: maximaal 15 woningen/hectare 

3. 2005: Planning 1000 van de 1400 woningen in Haren-Noord, verdeeld 

over zes deelgebieden 

4. 2005: Integraal 

Ontwikkelingsplan DHE: 

uitgangspunten voor alle  

woningen in deze zes 

deelgebieden 

5. 2006/2007: Oprichting 

Gemeenschappelijke 

Exploitatiemaatschappij  

(GEM) en ondertekening 

Samenwerkingsovereenkomst 

(SOK): gemeente en Geveke&Heijmans, 50/50. Voor deelgebieden 1,3,4,5,6 

6. 2008: Groenstructuurplan voor gehele gebied (GSP) 

7. 2011: Eerste deelgebied (3) wordt bebouwd, 133 woningen 

8. 2012: Deelgebied 4 wordt geschrapt 

 

Intussen: 

a. Is de woningbehoefte in regioverband drie maal naar beneden bijgesteld:  

in 2003 naar 1400, in 2008 naar 1040, in 2012 naar 786 

b. Is de financiële en economische crisis uitgebroken 

c. Zit de woningmarkt totaal op slot en staan er in Haren ruim 300 woningen  

te koop, bijna het dubbele van voor 2008 

d. Is de RUG toegezegd dat er na 2020 een bestemmingsplanwijziging voor 

Biologisch Centrumterrein zal worden gehonoreerd 

 

        2013: 

        Het college legt een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor 

        deelgebied 5 en 6: 

       - 369 woningen, in deelgebied 5 meer dan 20/hectare 

       - Verlies van (historisch) groen en buitengebied 

       - Geen passende verkeersafwikkeling geboden, dus ook geen financiële 

         onderbouwing verkeersmaatregelen 

       - Geen maatschappelijk draagvlak: 135 zienswijzen  
 

       

      Hoogste tijd voor een integrale heroverweging! 
 

        SOK: GEM bouwt 626 (590) woningen; geen einddatum, geen verplichte 

        volgorde deelgebieden.  

        Voorstel: Spaar zuidelijk deel deelgebied 6:  natuurwaarden, groene long,   

        terrein Blauwe Ruiters  

        Spaar noordelijk deel deelgebied 5: kostbaar buitengebied, groene strook  

        tussen Haren en Groningen 


