
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In de raadsvergadering van 27 juni 2018 is de motie “Alle bewoners 

Oosterhamriktracé doen mee” aangenomen. Met deze motie werd ons college 

verzocht zich in te spannen om alle bewonersorganisaties weer aan tafel te 

krijgen en te houden. In deze brief informeren we over de uitvoering van de 

motie. 

 

De motie had betrekking op het standpunt dat de bewonersorganisatie 

Oosterpark in mei 2018 innam om niet langer deel te nemen aan de 

gesprekken over de aanpak van de Oosterhamrikzone. Naar aanleiding van de 

motie hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen 

vertegenwoordigers van het bestuur van de bewonersorganisatie Oosterpark 

en ons college. Bij een aantal van deze gesprekken waren ook de betrokken 

wethouders Van der Schaaf en de Rook aanwezig. Ondanks dat er een 

verschil van inzicht blijft over de nut en noodzaak van het project en de wijze 

waarop keuzes in het verleden tot stand zijn gekomen, blijkt uit deze 

gesprekken dat er voldoende wederzijds vertrouwen om resultaat te boeken 

op de thema’s die voor de bewonersorganisatie van belang zijn. Niettemin 

omdat de zorgen van de bewonersorganisatie ook onze zorgen zijn.  

In de gesprekken zijn de achtergronden van de bezwaren en zorgen door de 

bewonersorganisatie toegelicht. Wij hebben verkend of er meer duidelijkheid 

of harde toezeggingen vanuit ons college gedaan kunnen worden.  

 

 

Toets milieueffecten 

Zo wil de bewonersorganisatie één jaar na openstelling een meting van het 

geluid, de trillingen en de luchtkwaliteit, in plaats aansluiting bij de 

vijfjaarlijkse cyclus van het actieplan wegverkeerslawaai. Dit omdat er 
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zorgen zijn dat na de openstelling van de tracés de prognoses wellicht te laag 

zijn geweest en dat maatregelen dan langer op zich laten wachten.  

 

Hoewel wij in de planuitwerking uitgaan van een ‘worst-case’ situatie om een 

onderschatting te voorkomen (dus maximale groeicijfers), hebben we 

toegezegd zo’n toets een jaar na openstelling uit te voeren. Daarmee bieden 

wij de omwonenden duidelijkheid en rust dat er binnen een redelijke termijn 

getoetst wordt. 

 

Duidelijkheid bij besluitvorming 

Een andere zorg is dat na een besluit over de aanleg er wellicht bepaalde 

normen voor geluid of lucht wettelijk lager uitvallen en de gemeente daarvan 

gebruik zou maken. Bewoners zouden in dit voorbeeld aan een hogere 

geluidsbelasting zouden worden blootgesteld, dan ten tijde van de inspraak en 

besluitvorming over het definitief ontwerp bekend was. Dit kan wat ons 

college betreft ook niet de bedoeling zijn: wat onderdeel uitmaakt van de 

besluitvorming, moet nagekomen worden. Ook al zou het strikt genomen 

volgens de dan geldende wetgeving niet nodig zijn. 

 

Oog houden voor zorgen 

Er blijven echter ook thema’s waar wij als college nog niet de ruimte voelen 

om hardere toezeggingen te doen, zoals de parkeerbalans of de 

oversteekbaarheid van de busbaan. Dit omdat dit nog onderwerp van gesprek 

is met de buurt, de gemeentelijke kaders conflicteren of dat nog niet alle 

oplossingen voorhanden zijn. Wel is duidelijk uitgesproken dat wij het zelfde 

nastreven: een goede parkeerbalans voor de wijk en een zo veilig mogelijke 

omgeving.  

 

De bewonersorganisatie heeft via de wijkkrant bewoners uit de hele wijk 

benaderd en gevraagd hun mening te geven over de ontstane situatie en heeft 

via sociale media contact gehad met die groep bewoners die zich actief tegen 

de aanleg van de weg verzet heeft. De uitkomst van deze raadpleging over de 

positie van de bewonersorganisatie was positief. De achterban is van mening 

dat de bewonersorganisatie meer invloed kan uitoefenen op de planuitwerking 

als zij actief meepraat.  Alles overwegende heeft de bewonersorganisatie 

Oosterpark aangegeven weer deel te willen nemen aan de overleggen die het 

projectteam van Aanpak Oosterhamrikzone regelmatig met de 

bewonersorganisaties hebben. Op die manier wil de bewonersorganisatie 

maximaal opkomen voor de belangen van haar achterban. 
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Ons college is verheugd met de uitkomst van de gesprekken. Wij houden uw 

raad vanzelfsprekend op de hoogte van de activiteiten rondom de 

Oosterhamrikzone in de betrokken wijken. 

  

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 

 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


