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Onderwerp: Voortgang project Stadshart Noord 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het project Stadshart - Noord.  

De start van de ontwerpfase van het bestemmingsplan Stadshart - Tussenhof  in Hoogezand loopt 

vertraging op. De gesprekken met de drie woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche 

Compagnie over de afname van de woningen in het plangebied zijn nog niet afgerond.  

 

Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende 

bestemmingsplan worden aangepast. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten. Eerst is het gebied 

ten zuiden van het spoor aan de beurt, de ‘Tussenhof’ genoemd. Dit zijn de huidige locaties aan de 

Kerkstraat aan de beide zijden van de Erasmusweg. 

 

Met u en anderen is gecommuniceerd dat het college van B&W begin februari het ontwerp 

bestemmingplan zou behandelen. Het is nu de bedoeling om het ontwerp bestemmingsplan, na 

behandeling door het college, in het voorjaar van 2019 in procedure te brengen. Het ontwerp 

bestemmingsplan wordt dan ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan de mogelijkheid de stukken te 

bekijken, vragen te stellen en een zienswijze in te dienen. 

 

De woningcorporaties blijven aangehaakt in het project, omdat zij onze partners zijn op het gebied 

van sociale woningbouw in onze gemeente. De Tussenhof moet een aantrekkelijk woongebied in het 

centrum van Hoogezand gaan worden en daarvoor is een nieuw  bestemmingsplan noodzakelijk. 

 

Voorafgaand 

De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, Geveke bouw en de woningcorporaties Lefier, 

Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben op 18 april 2017 een intentieovereenkomst 

gesloten voor de herontwikkeling van het Stadshart Noord.  
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Hierin hebben zij de intentie uitgesproken om de problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen 

aan te pakken door middel van sloop, (gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw alsmede tot een 

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.  

 

Van 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 lagen het voorontwerp bestemmingsplan en ontwerp 

beeldkwaliteitsplan ter inzage. We hebben veel positieve reacties gehad op de plannen. Ook zijn 

goede, kritische vragen gesteld. Wij hebben dit meegenomen in de verdere planontwikkeling. Er is 

daarna gewerkt aan enkele aanpassingen van het Beeldkwaliteitsplan, de wederzijdse 

belangenafweging tussen bedrijven en woningen, de effecten van het geluid van het spoor en de 

wegen op de nieuwe woningbouw en de effecten van de woningbouw op de spoorwegovergang 

Kerkstraat. Deze werkzaamheden blijven hun waarde behouden voor het op te stellen ontwerp 

bestemmingsplan. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


