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Aanvraag uitvoeringskrediet busbaan F+R Europapark - UMCG 

Concept raadsbesiuit 

De raad besluit: 
I. voor het project busbaan P+R Europapark - UMCG een uitvoeringskrediet van € 5.080.000,--

beschikbaar te stellen, boven het eerder verstrekte plankostenkrediet van € 350.000,--; 
II. de kosten te dekken uit 

a. BDU-middelen € 900.000,--; 
b. Regio Specifiek Pakket (RSP) € 2.150.000,-; 
c. Quick Win €1.600.000,-; 
d. Stadsbeheer "Meerjarenplan vervanging investeringen 2012 - 2016" uit de jaarschijf 2013 

€ 430.000,-; 
III. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

Om de busdoorstroming tussen de P+R Europapark en het UMCG te verbeteren is het noodzakelijk 
een nieuwe busbaan op de Europaweg (P+R Europapark) en de Petrus Campersingel (UMCG) aan te 
leggen. Een deel van die busbaan bestaat al, richting stad-in. Maar voor een vlotte en betrouwbare 
verbinding is meer nodig; een snelle en betrouwbare busverbinding in beide richtingen vanaf P+R 
Europapark tot aan het UMCG, die de kruisingen Sontweg/Griffeweg en het Damsterdiep passeert. 
Voor deze busbaan is het nodig om een deel van het trace te herprofileren waarbij sommige delen 
van de Europaweg en Petrus Campersingel breder worden gemaakt of worden aangepast. Inmiddels 
is het ontwerp besteksgereed gemaakt. Door middel van deze nota wordt het uitvoeringskrediet 
beschikbaar gesteld. 

Figuur 1. Ontwerp 

Inleiding 

De parkeemota "Parkeren in de Stad; duurzaam bereikbaar" is op 27 januari 2010 door uw raad 
vastgesteld. Hierin is de aanleg van een busbaan vanaf P+R Europapark naar het UMCG via de 
Europaweg aangekondigd. Met de aanleg van de busbaan wordt de busdoorstroming tussen de P+R 
Europapark en het UMCG verbeterd en is relatief veel tijdwinst te behalen, omdat de bussen dan 
vooraan in de wachtrij worden gezet en altijd binnen een cyclusperiode van de verkeerslichten 
kunnen worden afgewikkeld. 
Vervolgens heeft uw raad middels een projectofferte op 28 September 2011, bij raadsbesiuit 6h, een 
budget voor planvoorbereiding van € 150.000,— beschikbaar gesteld. Dit budget is gebruikt om voor 
de busbaan een stedenbouwkundig ontwerp te maken alsmede voor diverse onderzoeken die hiermee 
annex zijn, zoals een verkeerssimulatie, geluid- en fijnstofonderzoek en een Boom Effect Analyse. 
Een bijkomend voordeel is dat hulpdiensten ook van de busbaan profiteren. 

Het plan voor de busbaan is in de vergadering van 30 mei 2012 door uw raad vastgesteld. Omdat op 
dat moment nog onvoldoende zicht was op de gemeentebegroting voor 2013 en de aansluiting van 
de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) op de Europaweg en de eventuele implicaties daarvan 
voor de busbaan, heeft u besloten, de uitvoeringsfase van de busbaan te knippen. U heeft voor het 
besteksgereedmaken van het vastgestelde ontwerp een plankostenkrediet van € 350.000,— ter 
beschikking gesteld. Ook heeft u aangegeven met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet 
tot december 2012 te willen wachten. Dit omdat op dat moment meer zicht is op de 
gemeentebegroting 2013 en de aansluiting met de ZRG. Daamaast speelde in uw afweging de 
aankondiging van de stichting Flyover Groningen mee om een flyover te willen realiseren. Deze is 
grotendeels over het trace van de busbaan geprojecteerd. 

Inmiddels is aan uw raad een "beleidsarme" begroting gepresenteerd en vastgesteld 14 november jl. 
In deze begroting is, zoals bekend, in het kader van de bereikbaarheid van de stad de busbaan 
opgenomen. Daarmee is de dekking voor de busbaan gegarandeerd. Daamaast zijn de plannen voor 
de ZRG de afgelopen periode verder uitgekristalliseerd en is duidelijk hoe en op welke wijze de 
ZRG gaat aantakken op de Europaweg. In de huidige plannen krijgt de ZRG een ontsluiting ter 
hoogte van de P+R Europapark op de Europaweg ( "oude A7") tegenover het Europapark/Euroborg. 
Een aansluiting van de ZRG op deze plek vormt evenwel geen enkele belemmering voor de aanleg 



van de busbaan. Doordat nu in de plannen rekening wordt gehouden met een mime afstand tussen de 
aansluiting van de ZRG en het begin van de busbaan op de Europaweg is het mogelijk verkeers-
stromen komende vanaf de ZRG naar de juiste banen te leiden op de Europaweg waardoor een 
uitermate verkeersveilige situatie kan worden gecreeerd. 

In onze afstemming met de Stichting Flyover over de planvorming is geconstateerd dat het voor
liggende busbaanplan en de beoogde flyover elkaar niet hoeven uit te sluiten en elkaar bij de 
uitwerking van de businesscase van de flyover juist kunnen versterken. Momenteel zijn we in dit 
verband met de Stichting Flyover in gesprek om op verzoek van de stichting een quickscan uit te 
voeren naar de haalbaarheid van de flyover. 

Dit impliceert dat thans in randvoorwaardelijke zin aan alle vereisten is voldaan waardoor de 
busbaan kan worden aangelegd. 

Tot slot delen wij u mede dat aan het busbaantraject eveneens de sanering van 112 woningen wordt 
meegenomen welke zich in de nabij heid van het busbaantrace bevinden. Omdat volgens de Wet 
geluidhinder de aanleg van de busbaan een reconstmctie is, is deze koppeling mogelijk. Bij de 
vaststelling van het plan hebben vdj u hierover geinformeerd. Het niet doorgaan van de busbaan 
betekent in juridische zin een ontkoppeling en daarmee valt de grondslag weg om de woningen te 
kunnen saneren. Resumerend stellen wij u voor een uitvoeringskrediet van € 5.080.000,— te 
verstrekken om de busbaan aan te kunnen aanleggen. 

Beoogd resultaat 

Op 30 mei 2012 heeft uw raad het ontwerp busbaan P+R Europapark - UMCG vastgesteld en kan 
gestart worden met de aanbesteding en uitvoering. 

Tevens heeft uw raad de doelen van de busbaan vastgesteld. Resumerend, de aanleg van de busbaan: 
1. verbetert de bereikbaarheid van het Europapark, UMCG en binnenstad in reguliere situaties; 
2. verbetert de bereikbaarheid van het Europapark, UMCG en binnenstad tijdens de 

werkzaamheden (o.a. Zuidelijke Ringweg); 
3. verhoogt de aantrekkelijkheid en gebmik P+R Europapark; 
4. verbetert de efficientie van het OV-systeem; 
5. verbetert de betrouwbaarheid van de doorstroming van de hulpverleningsdiensten; 
6. heeft niet of nauwelijks negatieve effecten voor het overige verkeer. 

Kader 

De aanleg van de busbaan is in overeenstemming met de beleidsnota "Parkeren in de Stad, duurzaam 
bereikbaar". Daamaast is voor de aanleg dekking vanuit BDU, RSP, Quick Win en het meerjaren-
programma investeringen 2012 - 2016. De busbaan is opgenomen in de "beleidsarme" begroting 
waardoor de dekking is geborgd. Ook heeft uw raad op 30 mei 2012 het ontwerp busbaan P+R 
Europapark - UMCG vastgesteld en aangegeven dat het plan besteksgereed kan worden gemaakt. 

Argumenten/afwegingen 

Op 30 mei 2012 heeft uw raad ingestemd met het busbaan plan en het hierop betrekking hebbende 
ontwerp. Hierbij heeft u eveneens de doelen en de bijbehorende onderbouwing, die worden bereikt 
met het aanleggen van de busbaan P+R Europapark - UMCG vastgesteld. Omdat op het moment 
van vaststelling van het plan nog onvoldoende zicht was op de gemeentebegroting 2013 en de aan
sluiting van de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) op de Europaweg heeft u besloten de uitvoe
ringsfase te knippen, in die zin door wel een plankostenkrediet beschikbaar te stellen van 
€ 350.000,--, - voor het besteksgereedmaken, maar nog geen uitvoeringskrediet. 
Aangezien het ontwerp besteksgereed is gemaakt, duidelijkheid is over de gemeentebegroting, en er 
meer duidelijkheid is over de aantakking op de ZRG en de flyover vragen wij thans het uitvoerings-



krediet aan om tot aanleg van de busbaan over te kurmen gaan. In dit project wordt tevens voorzien 
in de sanering van een aantal woningen langs het trace. Hieronder wordt kort ingegaan op de vereis
te randvoorwaarden om tot positieve besluitvorming te kunnen overgaan over het uitvoeringskrediet. 

Gemeentebegroting 2013. 
Ten tijde van het genomen raadsbesiuit op 30 mei 2012 was onvoldoende zicht op de gemeente be
groting van 2013. Inmiddels is de busbaan P+R Europaweg - UMCG opgenomen in de beleidsarme 
begroting van de gemeente van 2013 die het college onlangs heeft vastgesteld. Dit betekent dat thans 
in de gemeentebegroting de vereiste middelen zijn opgenomen om daamit de uitvoeringskosten van 
de busbaan te kunnen dekken. 

Zuidelijke Ringweg (ZRG). 
Door de reconstmctie van de ZRG wordt in de huidige plannen van de ZRG een aantakking van de 
ZRG op het onderliggend wegennet voorzien nabij de P+R Europaweg. Deze aansluiting op de 
"oude A7" tegenover het Europapark/Euroborg heeft geen nadelige invloed op de busbaan. Sterker 
nog door ruim voor de busbaan op de oude A7 te ontsluiten is er mimschoots gelegenheid alle 
verkeersstromen naar de juiste banen op de Europaweg te geleiden. Daamaast krijgt de P+R 
Europapark in de plannen van de ZRG een rechtstreekse aansluiting met de ZRG, waardoor de 
bereikbaarheid van de P+R locatie aanmerkelijk wordt verbeterd. Kortom vastgesteld kan worden 
dat de plannen van de ZRG niet conflicteren met de busbaan, maar juist op termijn tot een 
verbetering leiden als het gaat om de bereikbaarheid van de stad. 

Flyover. 
In ons voorstel van mei jl. hebben wij aangegeven dat als de Stichting Flyover Groningen voor eind 
dit jaar een sluitende businesscase zal presenteren dit mogelijk consequenties zal hebben. Hierover 
kunnen wij thans het volgende melden. Op 3 oktober jl. heeft de Stichting Flyover Groningen, zoals 
bekend, haar stand van zaken met betrekking tot de flyover gepresenteerd. De stichting heeft nog 
geen sluitende businesscase. Wel een document, waarmee draagvlak wordt verworven en middelen 
om de volgende stap te kurmen zetten en een publieksfolder om het publiek te enthousiasmeren. 
Stichting Flyover stelt een trace voor dat grotendeels parallel loopt met de busbaan Europaweg P3 -
UMCG. In onze afstemming met de stichting over de beoogde planvorming is geconstateerd dat 
beide plannen elkaar niet hoeven uit te sluiten en elkaar bij de uitwerking van de businesscase van 
de Flyover juist kunnen versterken. Momenteel zijn we in dit verband met de Stichting in gesprek 
om op verzoek van de stichting een quickscan uit te voeren naar de haalbaarheid van de Flyover. 
Omdat de nut en noodzaak van de busbaan in voldoende mate is aangetoond en omdat op dit 
moment de subsidiemiddelen beschikbaar zijn, stellen wij voor, de busbaan thans aan te leggen en 
het trace van de busbaan verder te betrekken bij de uitwerking van de businesscase voor de flyover. 
Mocht blijken dat de flyover op termijn een volwaardig altematief is, dan kan middels een 
herdimensionering het aantal rijstroken op de Europaweg weer worden aangepast biimen het huidige 
wegprofiel. Het trace van de busbaan zou bijvoorbeeld dan als spitsstrook kunnen worden ingezet. 
Tot slot melden wij u dat de hulpverleningsdiensten hebben gepleit voor de aanleg van de busbaan 
vanwege de bereikbaarheid. Door de busbaan hebben zij een vrije doorgang waardoor ze zich 
aanzienlijk sneller kurmen verplaatsen. 

Groen. 
In ons voorstel van mei jl. heben wij aangegeven dat we graag bij de aanleg van de busbaan een 
"wensbeeld" willen realiseren, namelijk om de Europaweg een "groene allee" te laten worden, zoals 
voorgesteld in de groenstmctuurvisie. Daarvoor waren, zoals gemeld, helaas geen middelen 
beschikbaar. Een eventueel aanbestedingsvoordeel kan worden aangewend om de gewenste allee te 
realiseren. 



Milieuaspecten. 
Op 30 mei 2012 heeft u naast de vaststelling van het busbaanplan eveneens ingestemd met een sane-
ringsproject welke kansrijk is om thans in overleg met en op kosten van het Rijk uit te voeren. 
Totaal gaat het om 112 woningen in de nabijheid van het busbaantrace. Deze sanering is mogelijk 
omdat volgens de Wet Geluidhinder in juridische zin een koppeling gelegd kan worden met het 
busbaanproject, welk project volgens de Wet geluidhinder gezien, beschouwd wordt als een 
reconstmctie. Indien er in juridische zin sprake is van een reconstmctie, zegt de wet, dat ook een 
saneringsplan kan worden opgesteld voor woningen die hiervoor in aanmerking komen. Daarvan is 
hier sprake en wij hebben dan ook gemeend de sanering van de betreffende woningen voortvarend 
op te pakken. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

In het voortraject is zorgvuldig gecommimiceerd met de omgeving en zijn verschillende partici-
patiemomenten geweest. Laatstelijk, in november zijn de bewoners van de saneringswoningen door 
ons geinformeerd over het saneringsplan en de plaiming en uitvoering daarvan. 

Financiele consequenties 

De exploitatiebegroting van de busbaan P+R Europapark - UMCG heeft ter inzage gelegen in de 
visietrommel. Hieronder volgt een kort overzicht van de kosten en de dekking van de kosten. 

Kosten en dekking. 

Kosten. 
In de begroting worden de totale kosten geraamd op € 5.430.000,—. Deze totale kosten bestaan uit de 
plankosten, onderzoeken en de uitvoeringskosten. De plankosten bedragen: € 350.000,— en de uit
voeringskosten: € 5.080.000,-. 

Dekking 
Voor de dekking van de exploitatie zijn de volgende middelen gereserveerd: 

BDU-middelen € 900.000,-; 
Regio Specifiek Pakket (RSP); 
Quick Win €1.600.000,-; 
Stadsbeheer "Meerjarenplan vervanging investeringen 2012 - 2016" uit de jaarschijf 2013 
€ 430.000,-. 

Begrotingswijzigmg voor investeringskrediet AvA 
Uitvoeringsplan busbaan P&R Europaweg-UMCG 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2013 

Financiele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 
7.2 Verkeer-Openbaar Vervoer 5.080 5.080 0 

0 
Totalen begrotingswijziging 5.080 5.080 0 



Realisering en evaluatie 

Nadat het uitvoeringskrediet beschikbaar door u is gesteld, kan het plan - wat inmiddels besteks
gereed is - worden aanbesteed. De verwachting is dat in het voorjaar vervolgens met de werkzaam
heden kan worden begormen. Een aantal ingrijpende maatregelen zijn gepland in de bouwvakvakan-
tie van 2013. Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de stad 
tijdens de werkzaamheden in overleg met de hulpverleningsdiensten. Een goede bereikbaarheid van 
o.a. het UMCG en de Brandweer aan de Sontweg is tijdens de werkzaamheden een pre. Het werk 
dient voor 1 januari 2014 gereed te zijn op grond van de Quick Win-subsidievoorwaarden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

ifgemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris 
drs. en) Ruys 


