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Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij 
Haren Noord Beheer BV 
 
 

Aan 
Van 
Notulist 
Datum 
Tijd 
Onderwerp 

Aanwezigen 
Hans van der Linden (HL)  
N.v.t. 
30 januari 2018 
Gemeentehuis, 19.00 tot 21.00 uur. 
Agenda 2e sessie bewoners Park WBGR. Incl notulen. Dik gedrukt is actie door. 

  
 
Aanwezig 
 
Diverse bewoners, Anne Brouwer namens HKB, Klaas Paul de Boer / Guus Driever namens de 
ontwikkelaar van het pompgebouw, Michiel Verbeek (wethouder Gemeente Haren), Bas Veldman 
namens het huis van de Sport, Hans van der Linden namens GEM Haren Noord. 
 
Diverse “nieuwe” mensen aan tafel. 
De zaal was verder goed gevuld met eveneens nieuwe belangstellenden. 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
Wethouder van Beek doet een korte opening. 
 

2. Mededelingen  
 
n.v.t. 
 

3. Verslag en actiepunten vorige vergadering 
 
HL gesprek met Groningen en Hanze Hogeschool. 
Afgehandeld. 
HL Aangegeven dat we ook het groen aan willen pakken (verstevigen of weghalen) 
Afgehandeld. 
HL contact met ontwikkelaar, waar staan jullie? 
Afgehandeld. 
HL, hoe ziet onze planning eruit? 
Afgehandeld. 
HL, zijn er nog bestemmingsplan dingen die ons in de weg zitten? Vergunningen. 
Afgehandeld. 
HL, hebben we er ruimte voor om de invulling mee te laten groeien? 
Afgehandeld. 
HL, hoe verhoudt deze plek zich tot de rest van de plekken in de wijk? 
Afgehandeld. 
HL, ontwikkelaar, voorkom hangjeugd in het witte gebouw. 
Afgehandeld. 
HL Groenplek naast het Zernike. Wat is status? 
Afgehandeld. 
HL sheets op de website, ook de luchtfoto’s 
Afgehandeld. 
HL Volgende bijeenkomst inplannen zodra het huiswerk op orde is. 
Afgehandeld. 
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4. Presentatie 
 
Toelichting realisatie Emdaborg   door HL 
 
Gelegenheid tot het geven een reactie. 
 
Hieronder een korte opsomming van een veel uitgebreider gesprek. De hoofdelementen 
zijn weergegeven. 
 
- De reacties zijn divers (van heel positief naar negatief) 
- Te weinig spelen, te veel verblijven. 
- Waarom niet anders vormgeven? 
- Waar blijven de speelvoorzieningen? Betreft een algemene vraag. 
- HL ckecht, wat kunnen we doen om concreet aan speelvoorzieningen toe te voegen? 
 
Afspraak:  We gaan in een kleiner comite met elkaar aan tafel om eens te bekijken of we 

hier invulling aan kunnen geven.  
 
- Waarom moet het op deze plek, kunnen we het niet uitruilen? 

Reactie: de locatie is vastgelegd vanuit het oorspronkelijk gebruik van het terrein. 
- Wat gaat er met die boom gebeuren? 

Reactie: Er wordt getracht deze in te passen in het ontwerp. 
 
Presentatie     door ontwikkelaar pomp- en filtergebouw 
 
Gelegenheid tot het geven een reactie. 
 
Hieronder een korte opsomming van een veel uitgebreider gesprek. De hoofdelementen 
zijn weergegeven. 
 
- De heer de Boer geeft de presentatie. 

Deze presentatie is vanaf 23 feb beschikbaar op de website www.hetharenerholt.nl. 
 
- Gemeente / GEM gaf aan dat beide gebouwen (rijksmonumenten) samen een nieuwe 

opgave vormde. 
- Discussie omtrent parkeerplekken (aantal). 
- Toen ook wat anders verzinnen. 
- Nu helemaal over naar wonen (5 woningen). 
 
- Reactie van bewoner (de heer Zeldenrust): een sociaal maatschappelijke functie 

gewenst. De buurt is hier erg enthousiasit over. 
- Het eigendom ligt, al geruime tijd, bij de huidige ontwikkelaar. Het is ook aan hen om 

te bekijken wat er hier kan gebeuren. De ontwikkelaar wil best aan tafel als er een 
goed en gedegen plan ligt. Ook het financiele voorstel is daarbij van belang. 

- Ontwikkelaar Grootspark gaat in overleg met de heer Zeldenrust.  
- HL en KPB bekijken of het mogelijk is om de panden een keer op te stellen voor een 

excursie? Mensen uit de buurt kunnen dan van binnen een kijkje nemen. 
- Wat is de planning?  

o Het heeft extra tijd gekost om te komen waar we nu staan.  
o Daarna de plannen uitwerken en de verguning aanvragen.  
o In die tijd worden er kopers gezocht want ook die moeten aangeven wat ze 

willen.  
o Het is een bijzonder lastig project om het rendabel te krijgen. 
o Ontwikkelaar komt hier later op terug. 

- Hoe gaat het lopen met het bouwverkeer? 
o Dat wordt nog uitgewerkt. 
o Het is voordeel dat het bouwverkeer minder zwaar of langdurig plaats zal 

vinden. Veel van het gebouw is immers al aanwezig. 
o Er komt geen bouwverkeer (van de ontwikkeling van de twee panden) meer 

over de oorspronkelijk “sloop”route. 
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Eerste vertaling in een ontwerp  door de ontwerper 
 
Gelegenheid tot het geven een reactie. 
 
Hieronder een korte opsomming van een veel uitgebreider gesprek. De hoofdelementen 
zijn weergegeven. 
 
- Mevrouw Brouwer geeft de presentatie. 

Deze presentatie is vanaf 23 feb beschikbaar op de website www.hetharenerholt.nl. 
 
- Wat jullie nu gepresenteerd krijgen is nog een concept ontwerp. 
- We willen graag laten zien hoe we de input van de vorige vergadering vertalen naar 

een concrete uitwerking. Dat is makkelijker om het bespreekbaar te maken maar is 
daarmee nog niet het compleet uitgewerkte plan. 

- Waarom die parkeerplekken niet naar de andere kant?  
Reactie: Hier is naar gekeken en de huidige optie lijkt om meerdere redenenen 

de beste keuze. 
- Er wordt een suggestie gedaan om de plekken waar men wat meer “geluid” kan 

verwachten wat meer naar het binnen terrein te verplaatsen zodat de “overlast” aan 
de randen wat geringer is. 

- Wellicht is het leuk om ook wat ruimte te creeren waar kinderen zelf kunnen bouwen,, 
hutten etc. 

- Er zijn veel mogelijkheden aangedragen. Die wordt serieus gewogen maar het moet 
duidelijk zijn dat niet alles te combineren valt.  

- Men zou graag zien dat er diverse glooiingen in het terrein aangebracht worden. 
- We zouden graag dit voorjaar willen starten met de aanleg. 
- HL merkt op dat het huidige plan nog wel financieel doorgerekend moet worden en dat 

dat ook bepalend is. Eén van de grote elementen in referenties zal waarschijnlijk t veel 
gaan kosten. 

- Zijn de bruggetjes / toegangen alleen gericht op voetgangers? 
Reactie: daar wordt verder nog naar gekeken. Maar het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat het park voor auto’s bereikbaar is. Ook de snelheid van eventuele 
fietsers zal gematigd moeten worden. 

- De heer de Boer geeft nog aan dat het terrein wel toegangkelijk moet zijn voor 
onderhoudsmachines. 

 
5. Vervolgacties 

 
- Ontwikkelaar en de heer Zeldenrust regelen een afspraak  in verband met de 

Afspraak Buurtkamer – klein overleg. 
- HL regelt een klein overleg met omwonenden van de Emdaborg. 
- HL / HKB – werken het Grootspark nog nader uit en komen daar in het volgende, 

grote, overleg op terug. 
- HL zal de volgende keer een uitnodiging en bus laten doen zodat een ieder op de 

hoogte is. 
  

6. Afsluiting 
 

Donderdag 8 maart 3e sessie. 
 
Vraag: Nog een extra bruggetje van Grootslaan naar Grootslaan. 
Vraag: Nadenken over water / drainage. 
Vraag: Wanneer worden de bomen geplant.  

De heer de Boer geeft aan dat men voor 1 april wil planten. 
Vraag: Wat is planning woonrijp maken voor de gehele wijk. 
 Daar wordt in de volgende bijeenkomst bij stil gestaan. 
 
Groepje emdaborg: 
Douwe Zeldenrust, Annemieke, Bas de Jong (Bas en Fraukje). 
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