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Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij informeren wij u over het besluit van ons college om opdracht te geven tot de 
aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg. De basis voor het pakket regionale 
bereikbaarheidsmaatregelen fiets en auto ligt in de geactualiseerde Netwerkanalyse en is 
vastgesteld door uw raad op 30 oktober 2013 (RO13.3879710). 
Eind 2013 heeft de raad de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen en bijbehorende 
Netwerkanalyse vastgesteld. De fietsmaatregelen hebben tot doel de aansluiting van 
regionale fietsroutes op het stedelijke netwerk te verbeteren. 

Vanaf de lepenlaan tot aan het jaagpad langs het Reitdiep, wordt een 3,5 meter breed 
fietspad aangelegd. Tussen de flats en de Aquamarijnstraat komt een fietsdoorsteek vanaf 
de weg bij het volkstuincomplex "De Jonge Held" naar de Aquamarijnstraat. Het fietspad 
moet in de toekomst aansluiten op de snelle provinciale fietsroute naar Zuidhom. Het 
fietspad verbindt ook de westelijke wijken met de noordelijke wijken. De westelijke 
wijken en Zemike worden via deze route ook verbonden met het UMCG. Een uitgebreide 
toelichting op het belang van de aanleg van deze fietsroute is opgenomen in de 
eerdergenoemde Netwerkanalyse. 

Voor de aanleg van het fietspad is een bomeneffectanalyse (BEA) gemaakt (zie bijlage). 
De BEA is door ons college vastgesteld. Het ontwerp van het fietspad heeft tot gevolg dat 
er circa 35 bomen moeten worden gekapt en dat er circa 8758 m2 bosperceel wordt 
gerooid. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk bomen in de omgeving terug te planten 
en in de nabijheid van het fietspad. De resterende compensatie wordt op Zernike gezocht. 
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Wij zijn voomemens om de kapvergunning op basis van de gemaakte BEA te verlenen. 
Gezien het belang van een voortvarende aanleg van het fietspad en de volledige 
compensatie van de bomen en het groen op Zemike, vinden wij dat tijdig met de 
bomenkap moet worden gestart. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren moet de kap 
voor aanvang van het broedseizoen worden afgerond. Ook willen we de aanleg van het 
fietspad bespoedigen in verband met de ambitie om Groningen fietsstad 2016 waar te 
kunnen maken. 
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