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HIER STAAN
WE NU

Zomer
2021

Voorontwerp Structuurvisie en
Milieueffectrapport
Inspraak van 9 april t/m 3 juni 2020

Stedenbouwkundig plan
Schetsen stedenbouwkundigplan

Participatie bewoners en
omwonenden

Voorontwerp Bestemmingsplan
deelgebied Noord
Inspraak van 9 april t/m 3 juni 2020

Ontwerp Structuurvisie

Ontwerp Bestemmingsplan
deelgebied Noord

Tervisielegging

Tervisielegging

Gemeenteraad stelt Structuurvisie
De Suikerzijde vast

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad
Groningen gaat veranderen. Het wordt een nieuw
levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en
recreëren. Uiteindelijk kunnen op het terrein 2500 tot
5000 woningen komen. De eerste huizen worden in
het noordelijk deel van het gebied gebouwd.

Van 9 april tot en met 3 juni 2020 kunt u reageren op:

Waar staan we met het plan voor de inrichting van
het gebied?

Afronden stedenbouwkundig plan

Voorjaar
2020

Inspraakperiode van 9 april tot en met 3 juni 2020

Nu de plannen voor dit gebied steeds meer vorm
krijgen, vonden we het tijd voor een nieuwe
passende naam. Dat is De Suikerzijde geworden.

Structuurschets Suikerfabriekterrein
+ Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Inspraak

DE SUIKERZIJDE

Gemeenteraad stelt Bestemmingsplan
De Suikerzijde deelgebied Noord vast

In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de
plannen voor het gebied. Dat deden we met een
structuurschets, waar in grote lijnen in stond hoe we
het gebied in willen richten. We maakten daarbij ook
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Deze notitie beschrijft hoe het onderzoek naar de
effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te
zien. Vervolgens zijn we in 2019 gestart met het maken
van een stedenbouwkundig plan voor het gebied
dat we als eerste willen ontwikkelen: het deel ten
noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.
Het open atelier dat we hierover in mei 2019
organiseerden, werd door 200 bezoekers bezocht.
Op basis van de structuurschets en de NRD hebben
we nu een voorontwerp structuurvisie en een
milieueffectrapport (MER) gemaakt. Hierin is de
inrichting voor het hele gebied verder uitgewerkt en
zijn de mogelijke milieueffecten daarvan onderzocht.
Om te mogen bouwen in het gebied, moeten we
ook het bestemmingsplan aanpassen. Na deze
inspraakronde werken we de plannen weer verder
uit tot een ontwerp structuurvisie en een ontwerp
bestemmingsplan. Deze worden naar verwachting
eind 2020 ter visie gelegd met ook dan weer de
mogelijkheid om op de plannen te reageren. In de
infographic ‘Van schets naar schep’ op de achterzijde
van deze folder, staan alle stappen toegelicht die
we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten
doorlopen.

Actuele informatie en documenten over
De Suikerzijde vindt u op desuikerzijde.groningen.nl

• De voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde
• Het voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde,
deelgebied Noord
• Het milieuffectrapport (MER)
U kunt digitaal de plannen inzien op
gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
Daar kunt u tevens digitaal reageren. Een brief sturen
kan ook. Geef in dat geval duidelijk aan over welk
document uw reactie gaat.
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
Postbus 7081
9701 JB Groningen.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van
De Suikerzijde en omgeving?
Dan kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse digitale
nieuwsbrief voor stadsdeel West via gemeente.
groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media

De voorontwerp structuurvisie geeft de grote lijnen weer
van de toekomstige ontwikkeling van De Suikerzijde.
Het is ook de basis van het Milieueffectrapport waarin we
hebben onderzocht wat de effecten van deze ontwikkeling
op de omgeving zijn.
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