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 Bereikbaarheid



Bereikbaarheid;
Onderdeel introductieprogramma raad

 Inleiding: kader en Netwerkanalyse
 Werken in drie groepen (20 minuten, dan 

rouleren):
 Meerjarenprogramma
 Groningen Bereikbaar
 Hoogwaardig openbaar vervoer visie/maatregelen
 NIET: Aanpak Ring Zuid (16 april)

 NIET: Stationsgebied (23 april)

 NIET: Regio Groningen Assen (13 of 15 mei)

 Plenair over fiets en nieuwe fietsvisie
 Afsluiting



Gezamenlijke aanpak in 
Regio

• Dagelijks 500.000 verplaatsingen tussen regio en steden Assen 

en Groningen

• Stad en regio onlosmakelijk verbonden

• Sinds 2006 heeft de regio geïnvesteerd in 37 vervoersprojecten

• Bus, spoor, P+R, fiets, mobiliteits- en verkeersmanagement

• Met € 50 miljoen regiobijdrage is een totale 

investeringsomvang van € 200 miljoen gerealiseerd

• Voor nog eens 20 projecten worden plannen uitgewerkt 













Eind 2012

 Na wegvallen Regiotram, in regio een nieuw 
onderzoek naar de verkeersstromen nodig

 Ook vanwege economische, demografische 
en technologisch ontwikkelingen

Actualisatie van de Netwerkanalyse nodig



Integrale analyse

 Interne en externe bereikbaarheid regio,

 de bereikbaarheid van de economische toplocaties,

 en analyse auto, OV, fiets P+R en goederenvervoer.

Netwerkanalyse

Visie op verkeer en vervoer

in de regio 



Bevindingen analyse

Forse groei Groei T-structuur

Fiets Groei Stabiel / lichte groei

Bevolking Forse groei Stad Groningen groei

Economie Rooskleurig Crisis: dempend effect

Openbaar vervoer Forse groei Investeren = groei

Onderdeel Prognose 2006 Waarneming anno 2013

P + R Toename gebruik Succesvol

Gemotoriseerd verkeer

Onzekere factoren
Digitale samenleving

Landelijk beleid
Economie
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Cordon Groningen (totaal 2000-2011)

Oost
66.800 
+ 18%

Noord
68.60
0 
+ 4%

Zuidhor
n
32.800 
+ 11%

West
77.700 
+ 12%

Zuid
125.40
0 
+ 16%

Totaal
371.30
0
+ 14% 



Verklaring ontwikkeling autoverkeer

Economie Nederland
en EU



Aanpassing bereikbaarheidsstrategie 
2006?
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• Strategie 2006 grotendeels onveranderd 
Optimaliseren interne en externe bereikbaarheid van de 

economische toplocaties.

• Enkele nieuwe accenten 2013:
– HOV bus/trein: kwaliteitsverbetering
– P + R locaties: optimaliseren (netwerk, voor- & natransport)
– Fiets: plusroutes, aanlanding stad, fietsparkeren
– Wegen: blijven investeren (leefbaarheid & knelpunten)
– Mobiliteitsmanagement / Dynamisch Verkeersmanagement



Uitvoeringsprogramma uit 
netwerkanalyse

• Huidig maatregelen pakket regio blijft

• Extra maatregelen, € 95 miljoen provincie (75) 
en gemeente (20):
– Pakket Openbaar Vervoer
– Spoorse maatregelen

– HOV-bus-maatregelen

– Pakket fiets (‘fietsmandje’)
– Pakket auto (noodzakelijke aanpassingen ivm grote projecten)



Bereikbaarheid op orde

 Grote projecten:
 Aanpak Ring Zuid
 Knoop Groningen (stationsgebied)
 HOV maatregelen

 Toekomstige grote projecten:
 Oosterhamriktracé
 Westelijke Ringweg





Werken in drie groepen
20 minuten per onderwerp

1. Meerjarenprogramma (Hans Vissers en  
Ingrid Bolhuis) 401

2. Groningen Bereikbaar (Wilko Huyink en 
Jeanet Halsema) 332

3. HOV-visie en –maatregelen (Menno 
Oedekerk en Mark van Maanen) 402
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