
                                            
                                               

  
 
 
 

 
 
 
 
Aan de politieke partijen en raadsleden in Groningen 
  
Betreft: standpunt van uw partij over volbouwen tussengebied Groningen-Haren 
  
Geachte volksvertegenwoordiger, 
  
De gemeente wil de bestemming van het zogenaamde Tussengebied tussen Haren en Helpman 
wijzigen van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘sport en maatschappelijke doeleinden’ (Bekendmaking). 
Dit is in flagrante strijd met 5 beleidsnota’s en uitgangspunten die wij hebben samengevat in de 
bijlage. In de recente besluiten van de gemeenteraad over de Omgevingsvisie en het ‘Groenplan 
vitamine-G’ is expliciet vastgelegd dat het Tussengebied open moet blijven. In de 
Bestuursovereenkomst staat: ‘In de Groene long tussen Groningen en Haren wordt tot 2040 niet 
gebouwd’. 
  
Diverse natuur- milieu en bewonersgroeperingen hebben hiervoor gestreden en aangedrongen op 
een integrale visie op het landschap waarin ook de cultuurhistorische waarden (o.a. het nabijgelegen 
Klooster Yesse) een plek krijgen. Het is dan ook verbijsterend dat volledig voorbijgegaan wordt aan 
deze belangen en waarden en dat de beleidsuitgangspunten die de raad heeft vastgesteld (zie 
bijlage) worden genegeerd. 
Het hoeft geen betoog dat sportvoorzieningen omgeven door hoge hekken en lichtmasten niet 
passen in de vastgestelde uitgangspunten voor dit gebied. Dat geldt nog meer voor de voorgestelde 
maatschappelijke bestemmingen. Beide bestemmingen leiden tot bouwen en blokkeren de gewenste 
ecologische verbinding. 
In een motie van de coalitiepartijen en VVD en Stadspartij op 7 juli 2021 werd B&W opgedragen “een 
kaderstellende visie op versterking en borging van landschapswaarden” uit te werken en “daarbij te 
kijken naar de huidige maar ook historische landschapspatronen”. Het voorstel voor 
bestemmingswijziging negeert de motie, de historische landschapspatronen en de gevraagde borging 
van landschapswaarden. 
  
Wij vragen concreet aan u en uw partij om ons voor vrijdag 11 maart het standpunt van uw partij in 
deze kwestie te laten weten. De antwoorden zullen wij publiceren omdat deze het stemgedrag op 16 
maart mede zullen bepalen. Hoe geen antwoord moet worden opgevat laten wij aan het oordeel van 
de kiezer. 
  
Hoogachtend, 
 
Namens Stichting Landelijk Gebied Haren: Jan Wittenberg, 06 29176236 
Namens Stichting Groen Harenerholt: Marco Deenik 
Namens Bezoekerscentrum Klooster Yesse: Annemiek Bos                                       
Namens Erfgoedvereniging Heemschut: Gijsbert Boekschoten, 06 21844596 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.officielebekendmakingen.nl%2Fgmb-2022-95582.html%23extrainformatie&data=04%7C01%7C%7C7b8dc6948c81431bfd1908d9ffa1e916%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637821893322668227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hsv40o%2BYvrMhiNK9403%2BGUYyV83nX%2FMd2uQCmb1PLaA%3D&reserved=0
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Beleidsnotas-over-openhouden-tussengebied-Gronigen-Haren-1.pdf
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