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Onderwerp: Voortgang project Stadshart Noord, Hoogezand 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkelingen in het project 

Stadshart Noord in Hoogezand. 

 

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

Groninger Huis en Stichting Reensche Compagnie hebben in 2017 een intentieovereenkomst 

gesloten voor de herontwikkeling van het Stadshart Noord. Hierbij 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 een kwaliteitsverbetering van de 

openbare ruimte. Om de ontwikkelingen in het Stadshart Noord mogelijk te maken worden voor de 

verschillende deelprojecten, meerdere (op specifieke ontwikkelingen gerichte) 

bestemmingsplannen opgesteld. 

 

Locatie Tussenhof (vlek 1 en 2) 

Op 4 juli 2019 heeft u het bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof en het 

beeldkwaliteitsplan voor het gehele Stadshart Noord vastgesteld. Met het bestemmingsplan is de 

bouw mogelijk gemaakt van 20 grondgebonden woningen en 131 appartementen in het gebied 

tussen de spoorlijn Groningen – Bad Nieuweschans en het appartementencomplex aan de 

Burgemeester van Roijenstraat Oost (vlek 1 en 2, zie bijgaande kaart met locaties). 

 

Ondertussen zijn bijna alle woningen verkocht en/of afgenomen. De eerste palen zijn medio 

december 2019 de grond in gegaan en de eerste woningen zullen eind van dit jaar worden 

opgeleverd en een jaar later de laatste. Er zullen dan 20 (grondgebonden) sociale huurwoningen, 

38 sociale huurappartementen, 76 huurappartementen in het middensegment en 17 

koopappartementen zijn gebouwd. 
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Natuurlijk is er bij de bouw van deze woningen ook aandacht voor de woonomgeving. Zoals is 

vastgelegd in het door u vastgestelde Beeldkwaliteitsplan, zal de woonomgeving aanmerkelijk 

vergroenen. Voor het deel ten zuiden van het spoor zijn de plannen voor het woonrijp maken 

ondertussen uitgewerkt en zullen binnenkort in een nieuwsbrief, in De Regiokrant en op de 

gemeentelijke website bekendgemaakt worden. Helaas is een inloopavond onder de huidige 

omstandigheden niet mogelijk. De nieuwsbrief over het woonrijp maken sturen wij u uiteraard toe. 

 

Locatie De Componist (vlek 9) 

Als tweede is de voorbereiding voor een bestemmingsplan voor locatie De Componist gestart. Het 

uitgangspunt is om op het grasveld tussen de spoorlijn Groningen – Bad Nieuweschans en de 

cafetaria aan de Kerkstraat 231 een appartementencomplex van drie bouwlagen te realiseren. 

Hierin zouden 18 huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens moeten komen. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan om dit mogelijk te maken heeft eind 2019/begin 2020 ter inzage 

gelegen. Naar aanleiding van de nadere uitwerking van het ontwerp van het gebouw, de 

voorgestelde inrichting van het perceel en ingediende zienswijzen heeft de stuurgroep Stadshart 

besloten de bestemmingsplanprocedure voorlopig stop te zetten. Dit om onderzoek te kunnen doen 

naar mogelijkheden om de invulling van deze locatie te verbeteren. Uitgangspunt blijft daarbij wel 

de realisatie van een appartementencomplex, zoals ook vastgelegd in het door u vastgestelde 

Beeldkwaliteitsplan. De indieners van de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn 

hierover ondertussen ook geïnformeerd. 

 

Locatie nabij Squash & Golf Centrum Hoogezand (vlek 3) 

Voor vlek 3 is in het project Stadshart Noord in principe voorzien in een invulling met circa 26 

grondgebonden woningen (2-onder-1 kap woningen en bescheiden rijtjes) en mogelijk langs het 

Kieldiep een aantal appartementen in een wat forser gebouw. Dit wordt nu nader uitgewerkt, 

waarbij ook de mogelijkheid onderzocht wordt voor levensloop bestendig bouwen. 

Nb. De locatie van Squash & Golfcentrum Hoogezand zelf valt buiten het project Stadshart Noord. 

 

Locatie Parallelweg (vlek 8) 

Over het braakliggende perceel naast Parallelweg 7 zijn gesprekken gaande met een 

geïnteresseerde partij. Op basis van de uitgangspunten uit het door u vastgestelde 

Beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord voor deze locatie (een woongebouw dat qua bouwvolume 

aansluit bij de bebouwing aan de Parallelweg, waarbij een beroep of bedrijf aan huis mogelijk is) is 

deze partij een ontwerp nader aan het uitwerken. 

 

Locatie Heveapad / Kerkstraat (vlek 5 en vlek 7) 

Beide locaties zijn, grotendeels in eigendom van derden. Voor aankoop van deze gronden zijn 

reserveringen opgenomen in de grondexploitatie voor het project Stadshart Noord. Daarnaast is er 

een provinciale subsidie. De voorbereiding van de ontwikkeling van deze locaties is opgestart en 

met de eigenaren is contact gelegd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 



   

 Pagina: 3 van 4 

 Datum: 26 mei 2020 

 Zaak: 2018-023795 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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Bijlage: Kaart locaties Stadshart Noord 
 

 


