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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. Kennis te nemen van de Aanpak Verkeersveiligheid en de prioritering van de aanpak van 
knelpunten; 

II. de kosten van de Aanpak Verkeersveiligheid in 2018 van € 700.000,- te dekken uit de beschikbare 
middelen SIF en daartoe een bedrag van € 700.000,— te onttrekken aan de reserve SIF (begroting 
2018); 

III. voor de maatregelen Atoomweg-Hoendiep een investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te 
stellen en de daarvoor beschikbare middelen (onderdeel van de € 700.000,- van besluitpunt II) toe 
te voegen aan een beklemde reserve ter dekking van de structurele kapitaallasten; 

IV. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
V. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

VI. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 

In april dit jaar informeerden we u over onze aanpak om de verkeersveiligheid binnen Groningen te 
verbeteren. We hanteren daarin 3 sporen. De basis voor de aanpak is het overzicht van meldingen en 
ongevalslocaties dat is ontstaan uit de hoorzitting uit 2017, de veiligheidsdriehoek, het verkeersloket, 
analyses, de gebiedsgerichte aanpak, informatie uit projecten, etc. Dat heeft geleid tot een totaallijst van 
momenteel 79 locaties waarvoor aandacht wordt gevraagd vanuit de samenleving. 

We geven de hoogste prioriteit aan het aanpakken van 25 locaties waarvan we op basis van 
ongevallencijfers en snelheidsmetingen hebben vastgesteld dat deze aantoonbaar risicovol zijn (spoor 1). 
Deze locaties hebben we geanalyseerd om inzicht te krijgen welke maatregelen de meeste impact 
genereren voor de verkeersveiligheid. Op basis daarvan doen wij nu een voorstel voor prioritering waarbij 
de volgorde van de uitvoering van deze locaties ook afhankelijk is van de praktische uitvoerbaarheid en de 
financiële haalbaarheid van de maatregelen. 
In spoor 2 zijn we samen met de gebiedsteams aan de slag met die knelpunten die gevoelsmatig risicovol 
zijn. Via de gebiedsgerichte aanpak verkrijgen we meer inzicht in de verkeerssituatie op de genoemde 
locaties. De prioritering van de aanpak geven de gebiedsteams zelf aan, dit doen zij in afstemming met de 
bewoners uit de wijken. 
In onze huidige werkwijze zijn we al gericht op het voorkomen van nieuwe verkeersonveilige situaties. Met 
spoor 3 gaan we dat actualiseren. 

Voor de uitvoering van deze maatregelen is in het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2018-2021 in 
totaal nog 2,4 miljoen euro beschikbaar. We stellen voor om in 2018 al 7 locaties direct aan te pakken en 
een start te maken met het vooronderzoek van enkele complexere situaties. Met dit raadsvoorstel vragen 
we uw raad om in te stemmen met de aanpak van verkeersveiligheid en budget beschikbaar te stellen om 
de maatregelen in de 3 sporen van de aanpak uit te kunnen voeren. 
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Aanleiding en doel 

In 2017 heeft het onderwerp verkeersveiligheid in de gemeente Groningen opnieuw veel aandacht 
gekregen. In april van dat jaar organiseerde uw raad een expertmeeting en in mei een hoorzitting met 
bewonersorganisaties. Deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in een lange lijst van locaties en straten 
waarvan de samenleving ons vraagt de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat was voor ons aanleiding om in 
het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2018-2021 (vastgesteld december 2017) daarvoor een 
strategie en aanpak te formuleren. Iedere verkeersdode of gewonde is er één te veel. 

In onze aanpak geven we de hoogste prioriteit aan het aanpakken van locaties waarvan we op basis van 
ongevallencijfers en snelheidsmetingen hebben vastgesteld dat er sprake is van aantoonbaar risicovolle 
situaties. Op plekken waar volgens de statistieken geen ongelukken plaatsvinden, maar waar bewoners de 
verkeerssituatie wel als onprettig ervaren gaan we met de gebiedsteams gebiedsgericht aan de slag. Verder 
willen we de functies van wegen in het stedelijk wegennet herijken om er voor te zorgen dat in de toekomst 
de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft, door de inrichting beter te laten passen bij de functie van de weg. 

Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn in het Meerjarenprogramma 2018-2021 en in de begroting 
extra financiële middelen beschikbaar gemaakt. Met dit raadsvoorstel vragen we uw raad om in te 
stemmen met de aanpak van verkeersveiligheid en om het budget beschikbaar te stellen om de 
maatregelen uit te kunnen voeren. 

Kader 

In het Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer 2018-2021 beschrijven wij onze aanpak langs drie sporen 
om de verkeersveiligheid in de stad Groningen te verbeteren. Deze sporen zijn: 

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de aantoonbaar risicovolle situaties 
2. Samen met bewoners werken aan verkeersveiligheid 
3. Voorkomen van nieuwe risicovolle situaties met pro-actief, risicogestuurd beleid 

In onze brief aan uw raad van april 2018 beschreven wij onze aanpak in de drie sporen uitgebreider, waarbij 
we hebben aangegeven zoveel mogelijk te willen doen met het beschikbare geld, de omgeving te willen 
betrekken bij de ontwikkelingen en te streven naar een snelle uitvoering van de aanpassingen. 

Uw raad heeft in de Begroting 2018 via de reserve SIF 1 miljoen euro extra middelen beschikbaar gesteld 
om de verkeersveiligheid in Groningen te verbeteren. Verder hebben wij in het Meerjarenprogramma 
Verkeer 8t Vervoer 2018-2021 in de Intensiveringsmiddelen Verplaatsen ruimte kunnen maken, waarmee in 
totaal nu nog 2,4 miljoen euro beschikbaar is voor verkeersveiligheid. 

Argumenten en afwegingen 

Korte samenvatting van de drie sporen in de aanpak 
In april j.1. informeerden wij uw raad met een brief over onze de voortgang van onze aanpak om de 
verkeersveiligheid in Groningen te verbeteren. In totaal heeft de inventarisatie van knel- en 
aandachtspunten geleid tot een overzicht van in totaal 79 punten. Deze lijst is dynamisch, want er blijven 
ons meldingen en klachten via verschillende kanalen bereiken. 

Deze lijst van 79 is de weergave van locaties waarvan de samenleving ons vraagt aandacht aan te besteden 
en zo mogelijk te verbeteren. Om dit hanteerbaar te maken, hebben we daarin volgorde aangebracht en een 
aanpak in drie sporen ontwikkeld: 

1. Als eerste is de combinatie met werkelijke ongevallen gemaakt. Spoor 1 draait om de aanpak van 
25 locaties waarvan we op basis van ongevallencijfers en snelheidsmetingen kunnen vaststellen dat 
deze aantoonbaar risicovol zijn. Inmiddels zijn deze locaties, mede met de hulp van verkeerskundig 
adviesbureau Sweco, onderzocht en geanalyseerd. Deze analyses en bijkomende adviezen hebben 
ons een concreet beeld gegeven van de situatie en mogelijke aanpak op deze locaties; 

2. De combinatie met werkelijke ongevalscijfers heeft ook laten zien dat er diverse locaties zijn waar 
uit de beschikbare gegevens niet naar voren komt dat er ongelukken plaatsvinden, maar waarvan 
bewoners wel aangeven dat ze zich daar onveilig of onprettig voelen in het verkeer. Vaak gaat het 
om kruispunten, (fiets) oversteekplaatsen en/of hoge snelheden van het autoverkeer die leiden tot 



een gevoel van onveiligheid, terwijl er geen ongevallen plaatsvinden of werkelijk te hard wordt 
gereden. In dit spoor 2 gaan we samen met de bewoners aan de slag met de analyse en mogelijke 
oplossingen en sluiten daarvoor aan bij de gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment bevat deze lijst 
54 locaties; 

3. In spoor 3 beoordelen we de functies van wegen in het stedelijk wegennet om er voor te zorgen dat 
in de toekomst de inrichting past bij de functie van de weg. Zo zijn we proactief en toekomstgericht 
bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast geven we samen met de provincie 
en omliggende gemeentes aandacht voor gedrag en educatie met verkeerseducatieprogramma's, 
dat naast de genoemde sporen continu door loopt. 

We geven de hoogste prioriteit aan het aanpakken van de 25 locaties uit spoor 1 waarvan we op basis van 
ongevallencijfers en snelheidsmetingen hebben vastgesteld dat er sprake is van aantoonbaar risicovolle 
locaties. Daarmee pakken we als eerste de locaties aan waar het aantal verkeersslachtoffers kan worden 
verminderd en daarmee de verkeersveiligheid aantoonbaar wordt verbeterd. Verder zijn we inmiddels 
gestart met het analyseren van de locaties uit spoor 2, samen met de gebiedsteams. 

De basis van deze aanpak is wat de samenleving ons de afgelopen periode heeft aangedragen. Daarnaast 
zijn er knelpunten op andere locaties, die nu niet specifiek benoemd zijn. Die zijn vanzelfsprekend ook van 
belang. Soms zijn die de verantwoordelijkheid van andere wegbeheerders, bijvoorbeeld op de ringwegen, 
soms zijn die al opgenomen in lopende projecten, soms willen we die gecombineerd aanpakken in de 
samenhang met andere ruimtelijke of infrastructurele veranderingen. Daarvoor werken we met het 
jaarlijkse Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer, waarin we vooruit kijken en de activiteiten 
programmeren. We richten ons nu eerst op de vraag vanuit de samenleving en willen in het 
meerjarenprogramma voor de periode vanaf 2020 ook nadrukkelijker de overige 
verkeersveiligheidsknelpunten gaan opnemen. 

Uitwerking spoor 1 
Om zicht te krijgen op de manier waarop we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, hebben we een groot 
deel van de 25 locaties laten analyseren en van sommige andere locaties was al voldoende analyse en 
uitwerking beschikbaar. Het onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de huidige verkeerssituatie en de 
mogelijke maatregelen die wij kunnen nemen om deze verkeersituatie te verbeteren. Daarnaast hebben wij 
beter beeld gekregen van de functie van de locatie ten opzichte van het totale netwerk van Groningen. 

Korte beschrijving van de analyse aanpak 
De situatie op elke locatie is uitgebreid geanalyseerd en in beeld gebracht. We hebben ons daarbij laten 
adviseren door externe adviseurs. Daarbij is gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen Duurzaam Veilig, de 
verkeersveiligheidsvisie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze visie gaat er van uit dat de 
verkeersomgeving zó moet worden vormgegeven dat ongevallen voorkomen worden. Mocht er toch wat 
gebeuren, dan moet de ernst van de afloop beperkt worden gehouden. 

In de analyses is er rekening gehouden met de principes van Duurzaam Veilig: 
de functionaliteit van de wegen op de 25 locaties; 

is het een weg die een heel gebied bedient (gebiedsontsluitingsweg), afgaat het om een 
weg in of een toegang tot een woonwijk (erftoegangsweg); 

de verkeersbewegingen en het onderlinge massaverschil; 
mef welke verschillende vervoersmiddelen hebben we op deze locatie te maken en in welke 
richting kunnen deze oprijden; 

de herkenbaarheid van de vormgeving van de wegen; 
pasf de inrichting van de weg bij de functionaliteit van de weg en roept deze het juiste 
gedrag bij de verkeersdeelnemer op; 

en de vergevingsgezindheid van omgeving en weggebruikers; 
welke fysieke elementen staan er in de omgeving die de gevolgen van een eventueel 
ongeval kunnen verergeren. 

Een deel van de maatregelen kunnen we eenvoudig, snel en tegen relatief lage kosten uitvoeren. Andere 
maatregelen zijn complex of afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving. De complexiteit heeft enerzijds 
te maken met de huidige inrichting die niet past bij de functionaliteit van de weg en grotere ingreep vergt of 
anderzijds met de invloedssfeer van grotere ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze locaties zijn 
verschillende (denk)richtingen aangegeven die wij als startpunt gebruiken voor verdere planvorming. 



Uitvoeren van de maatregelen 
Om richting te geven aan onze aanpak om de verkeersveiligheid op de 25 locaties te verbeteren hebben we 
de maatregelen gerangschikt op basis van de impact van de maatregel. Om vervolgens de planning van 
onze aanpak vorm te geven, kijken we ook naar de praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van 
financiële middelen voor de maatregelen. De rangschikking geeft ons dus richting, maar betekent niet persé 
dat de maatregelen die het hoogst scoren als eerste worden uitgevoerd. Sommige maatregelen hebben 
meer praktische planvorming, discussie en/of financiële middelen nodig voordat deze uitgevoerd kunnen 
worden. 

Rangschikken van de maatregelen 
Op basis van de adviezen en denkrichtingen voortkomend uit de analyses, hebben we de maatregelen van 
de 25 locaties aan de hand van 5 indicatoren gerangschikt. Deze indicatoren zijn voortgekomen uit de 
analysefase en de prioriteiten uit het meerjarenprogramma. Hiermee hebben we inzicht gekregen in de 
mate van 'verkeersveiligheidswinst' van de maatregelen. 

Het betreft de volgende indicatoren: 

• de maatregel draagt direct bij aan meer verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers; 
• de maatregel draagt bij aan meer verkeersveiligheid (na)bij scholen; 
• op deze locatie kan met de maatregel winst behaald worden op het verminderen van 

verkeersslachtoffers; 
• er is veel draagvlak (te verwachten) voor deze maatregel; 
• de maatregel kan meeliften met andere plannen (werk-met-werk) of is snel en eenvoudig uit te 

voeren. 

Indien de maatregel voldoet aan een indicator dan ontvangt de maatregel een ster. Intotaal zijn er dus vijf 
sterren per maatregel te vergeven. Het resultaat van de rangschikking en een korte beschrijving van de 
verkeerssituatie zijn weergegeven in bijlage 1 "Beoordeling van maatregelen voor 25 locaties. In bijlage 2 
"Voorgestelde planning van maatregelen" zijn de scores per maatregel op elk van de indicatoren 
weergegeven. 

Uitvoeringsoverwegingen 
De rangschikking van de maatregelen geeft ons richting maar bepaalt niet persé de volgorde van de 
uitvoering. Sommige locaties die hoog scoren in de prioritering vallen in een gebied waar grootschalige 
ruimtelijke plannen in ontwikkeling zijn. Deze ruimtelijke plannen zijn vaak ook de oplossing voor de 
verkeerssituatie op de locatie. 
Neem bijvoorbeeld de locaties Eikenlaan - Wilgepad, Korreweg - Gerrit Krolbrug en Bornholmstraat -
Kotkastraat. Deze locaties scoren hoog én vragen om een grotere ingreep of maken deel uit van grotere 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Wij haken aan bij de ontwikkeling van deze projecten. 
Soms is een grotere ingreep noodzakelijk (bijvoorbeeld locatie Bornholmstraat - Kotkastraat), maar is het 
mogelijk om alvast een kleinschalige infrastructurele maatregel uit te voeren die de verkeersveiligheid op 
de locatie enigszins verbeterd. Wij stellen voor om hierin dan toch alvast te investeren om de situatie te 
verbeteren en ondertussen de bredere aanpak van de locatie te starten. 

Budgettaire overwegingen 
Zoals eerder aangegeven geeft de rangschikking van de maatregelen ons richting, maar dienen we 
daarnaast ook rekening te houden met het beschikbare budget. In de komende 4 jaren is in totaal nog 2,4 
miljoen euro beschikbaar voor verkeersveiligheidsmaatregelen (naast 0,3 miljoen euro voor 
verkeerseducatieprogramma's). De globale totale kosten (inclusief planvoorbereidingskosten) voor de 
uitvoering van alle individuele maatregelen zijn nu geschat op ongeveer 6 miljoen euro. Daarnaast zijn 
meerdere maatregelen al onderdeel van lopende onderzoeken en projecten. De raming van de kosten van 
die maatregelen vindt ook plaats binnen die projecten en is nog niet bekend. 
De middelen zijn verspreid over de komende 4 jaren beschikbaar en in zijn totaliteit nog onvoldoende voor 
alle maatregelen. Om die reden hebben we een verdeling over meerdere jaren voorgesteld. Daarnaast zijn 
extra middelen noodzakelijk om alle oplossingen te kunnen realiseren. 

Naast de eigen gemeentelijke middelen blijven we ook zoeken naar externe geldbronnen zoals subsidies 
om daarmee de slagkracht van onze eigen middelen te kunnen vergroten. 



Aanpak andere sporen 

Ook binnen de sporen 2 en 3 zijn wij al stappen aan het maken binnen deze aanpak. 

Spoor 2 
In het tweede spoor gaan we samen met de bewoners aan de slag met de locaties waar uit 
ongevallencijfers niet naar voren komt dat er ongelukken plaatsvinden, maar waarvan bewoners wel 
aangeven dat ze zich daar onveilig of onprettig voelen in het verkeer. Om een goed beeld te krijgen van de 
beleving van deze locaties werken we integraal met de gebiedsteams die weten wat er in de wijk speelt. 
We zijn begonnen met het verkeerskundig analyseren van deze locaties. Daarnaast willen we ook het 
verkeersgedrag op deze locaties in kaart brengen. De prioritering van de aanpak geven de gebiedsteams 
zelf aan, dit doen zij in afstemming met de bewoners uit de wijken. 

De problematiek is hier vaak meer gevoelsmatig van aard en daarom denken we dat gedragscampagnes, al 
dan niet in combinatie met kleinschalige infrastructurele verbeteringen, hier ook effectief kunnen zijn. 

Spoor 3 
Dit is een belangrijk thema, omdat uit de analyse van de 25 locaties uit spoor 1 blijkt dat soms eerst de 
bovenliggende vraag over de gewenste functie van de weg moet worden beantwoord, voordat we met een 
concrete oplossing aan de slag kunnen. Als de aanpak van de sporen 1 en 2 zijn opgestart, ontstaat in de 
tweede helft van 2018 de ruimte om ook dit derde spoor op te pakken. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In het afgelopen jaar heeft het onderwerp verkeersveiligheid uitgebreid de aandacht gehad. Uw raad 
organiseerde in april 2017 een expertmeeting. In mei 2017 organiseerde uw raad een openbare hoorzitting 
waar bewonersorganisaties de mogelijkheid hadden om in te spreken over de locaties in hun wijken. 
Sinds deze evenementen zijn er door bewoners en bewonersorganisaties verschillende meldingen gedaan 
over locaties. 

Op 11 april j.1. vond er een informatiebijeenkomst met de leden van uw raad plaats, waarin gezamenlijk is 
meegedacht over de aanpak van de maatregelen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. 

Bij de aanpak van de 25 locaties uit spoor 1 betrekken we de omgeving bij maatregelen, zoals wij dat ook 
met andere fysieke ingrepen doen. We informeren en gaan in overleg met belanghebbenden en gebruikers 
waar dat nodig en gewenst is. 

Op plekken die volgens de statistieken niet onveilig zijn, maar waar bewoners de verkeerssituatie wel als 
onprettig ervaren gaan we gebiedsgericht aan de slag. Met de gebiedsteams betrekken we de bewoners bij 
het vinden van oplossingen. 

Financiële consequenties 

In de komende 4 jaren is voor extra maatregelen verkeersveiligheid in totaal al 2,4 miljoen euro 
beschikbaar. Dat bestaat uit 1 miljoen euro in de reserve SIF (Begroting 2018) en in totaal 1,4 miljoen euro 
uit de Intensiveringsmiddelen Verplaatsen in de periode 2018-2021. In bijlage 2 "Voorgestelde planning van 
maatregelen" is per maatregel toegelicht wanneer en op welke wijze we de aanpak willen starten. We 
willen vlot aan de gang en pakken daarom ook als eerste de locaties aan waar we snel en eenvoudig de 
verkeerssituatie kunnen verbeteren. 

In uitvoering of at gereed 
De volgende 3 locaties zijn al in uitvoering of zelfs al gereed: 

Rotonde Siersteenlaan - Diamantlaan (afgerond) 
Diamantlaan voetgangersoversteekplaatsen 
Fietspadpaaltjes - stadsbreed 



Uitvoering 2018 
We stellen verder voor om al in 2018 op de volgende 7 locaties maatregelen uit te voeren: 

Bornholmstraat - Kotkastraat (kleine maatregel) 
Hoendiep - Atoomweg 
Rotonde Hoendiep - Johan van Zwedenlaan 
Winschoterweg (deels ook in 2019) 
Prinsesseweg 
Stadsweg - Kamilleweg 
Verlengde Hereweg 

Planvorming loopt 
Van meerdere gemelde locaties is duidelijk dat deze onderdeel zijn van al lopende planvorming en 
onderzoekstrajecten: 

Eikenlaan-Wilgenpad 
Korreweg / Gerrit Krolbrug 
Eikenlaan - Kastanjelaan - Esdoornlaan 
Rotonde Van Swietenlaan - Paterswoldseweg 

Planvorming opstarten 
Daarnaast stellen we vanwege de hoge notering in de prioriteitenlijst voor om het vooronderzoek alvast op 
te starten naar een aantal locaties waar grotere maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren of die 
mogelijk gevoelig liggen in de omgeving. Het gaat om de volgende locaties: 

Bornholmstraat - Kotkastraat (uitvoering financieel mogelijk 2021) 
Akeleiweg-Melisseweg-Lavendelweg (uitvoering financieel mogelijk 2019) 
Roderwolderdijk (uitvoering financieel mogelijk 2020) 
Damsterplein (uitvoering 2019) 
Goeman Borgesiuslaan (uitvoering 2019) 

Uitvoering van deze maatregelen zal vanwege de beschikbaarheid van financiële middelen pas later kunnen 
plaatsvinden. De prioriteit van maatregelen op de Eeldersingel ligt lager en omdat middelen voor uitvoering 
pas in 2022 beschikbaar kunne zijn, starten we de planvorming hiervoor nog niet op. 

"Onder de streep" - geen middelen beschikbaar 
Voor de overige maatregelen heeft planvorming op dit moment nog weinig zin en/of zijn geen middelen 
beschikbaar. Deze projecten zijn eerst afhankelijk van een nadere beschouwing op de functionele indeling 
van het wegennet (spoor 3) en/of de afronding van andere projecten zoals de Aanpak Ring Zuid. Daarom of 
vanwege een lagere prioriteit zijn voor deze projecten op dit moment geen financiële middelen 
voorhanden. 

Benodigd budget 
Naast de genoemde maatregelen uit spoor 1, zijn we samen met de gebiedsteams gestart om de aanpak 
van de locaties in spoor 2 vorm te geven. Hieruit komen naar verwachting ook kleinschalige maatregelen 
(gedragscampagnes, kleine optimalisaties infrastructuur) naar voren die dit jaar uitgevoerd kunnen worden. 
Ook willen we spoor 3 gaan starten in de tweede helft van 2018. 

Voor de beschreven maatregelen denken we nu in 2018 totaal € 700.000,- nodig te hebben. De maatregel 
Hoendiep - Atoomweg kwalificeren volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als investering, 
we verwachten ook in de komende jaren nog maatregelen te nemen die volgens het BBV als investering 
dienen te worden behandeld. Om deze reden vragen wij voor het complex Verkeersveiligheidsmaatregelen 
een investeringskrediet van € 150.000,- aan, te dekken door vanuit de reserve SIF dit bedrag toe te voegen 
aan de beklemde reserve kapitaalslasten. 

Het overige bedrag van € 550.000,- uit de reserve SIF wordt in de exploitatie aangewend. 



Begrotingsmjziging 2018 
Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan) 
Incidenteel Structureel 
Soort wijziging 

Stadsontwikkeling 
Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid 
Raad 

Fxpkiitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x I.OOO euro 
Saldo voor Saldo na 

PrOjgramma Deelprogramma Directie I/S Lasten Baten res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut. 
07 Verkeer 07 5 \'erkeers\eüjgheid SO Beleid en Ontwerp I 0 700 700 
07 Verkeer 07,5 Verkeersveihghetd SO Beleid en Ontwerp 1 0 150 -150 
07, Verkeer 07 5 Verkeersveiligheid SO Beleid en Ontwerp I 550 -550 -550 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING sso 0 -550 150 700 0 

Begrotiî snijziging Investeringen 2018 
Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid 

Belrokken directie! s) 
Titel Raads-' Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel Structureel 
Looptijd 
Soort wijziging 

Stadsontvvikkeling 
Kredietaanvraag .Aanpak Verkeersveiligheid 
Raad 

2018-2019 
Investering 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x I.OOO euro 

Projg r̂amma Deelprogramma Directie 
Saldo te 

I/S Lasten Baten activeren 
07 Verkeer 07,5 Verkeersveiligheid SO Beleid en Ontwerp I 150 -150 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING ISO 0 -150 

Overige consequenties 

De intensivering van de aanpak verkeersveiligheid doet een beroep op de beschikbare personele ontwerp
en uitvoeringscapaciteit. We denken het voorgestelde maatregelenpakket nu te kunnen realiseren, maar de 
beschikbaarheid van capaciteit en ruimte in de organisatie is daarvoor wel randvoorwaarde. 

Vervolg 

De volgende stap is de uitwerking en uitvoering van de maatregelen. In het jaarlijkse Meerjarenprogramma 
Verkeer en Vervoer rapporteren wij over de voortgang in de aanpak en de genomen maatregelen. De 
uitwerking van grotere maatregelen (> € 200.000,-, complex of gevoelig in draagvlak) leggen wij ook nog 
apart aan u voor. 

Lange Termijn Agenda 

Dit voorstel staat voor het tweede kwartaal op LTA van uw raad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



Bijlage 1: Beoordeling van maatregelen voor 25 locaties 

Met als basis de inventarisatie uit 2017, hebben we van 25 locaties op basis van ongevallencijfers en 
snelheidsmetingen kunnen vaststellen dat er sprake is van aantoonbaar risicovolle situaties. Om 
richting te geven aan onze aanpak om de verkeersveiligheid op deze locaties te verbeteren hebben 
we de situatie beoordeeld en geanalyseerd. Dat heeft vervolgens geresulteerd in mogelijke fysieke 
maatregelen. Deze zijn gerangschikt op basis van de impact van de maatregel. De impact van de 
maatregel is bepaald aan de hand van 5 indicatoren, waarbij een ster wordt toegekend als de 
indicator van toepassing is op de maatregel. In totaal zijn er dus 5 sterren per maatregel te vergeven. 

De indicatoren zijn: 

* De maatregel draagt direct bij aan meer verkeersveiligheid voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers; 
De maatregel draagt bij aan meer verkeersveiligheid (na)bij scholen; 
Op deze locatie kan met de maatregel winst behaald worden op het verminderen van 
verkeersslachtoffers; 
Er is veel draagvlak (te verwachten) voor deze maatregel; 
De maatregel kan meeliften met andere plannen (werk-met-werk) of is snel en eenvoudig uit 
te voeren. 

• 
• 

Eil<enlaon - Wilgenpod (onderdeel project) 
In de doorgaande (slimme) fietsroute naarZernike is de kruising met de 
Eikenlaan een obstakel. Eerdere voorrangsmaatregelen zijn ongedaan 
gemaakt. Momenteel loopt een haalbaarheidsonderzoek naar het 
ongelijkvloers maken van deze kruising. In de meivakantie worden 
optimalisaties uitgevoerd: betere verlichting, bochtverbredingen, 
onderhoud fietspad langs Eikenlaan, et cetera. 

• • • • • 

Onderdeel 
onderzoek naar 
ongelijkvloerse 

oversteek 

Korreweg / Gerrit Krolbrug (onderdeel project) 
Omdat vanuit het project Fietsstraat Korreweg de verkeersveiligheid een 
belangrijk kernpunt is zal er aan de huidige situatie geen aanpassingen 
gedaan worden. 

• • • • • 

Onderdeel project 
Oosterhamrikzone 

Bornholmstraat - Kotkastraat 
Sinds Ikea en Bauhaus via de Kotkastraat een ontsluiting hebben op de 
Bornholmstraat is de verkeersintensiteit fors toegenomen. In combinatie 
met het feit dat autoverkeer voorrang moet geven aan (brom)fietsers en 
auto's langs en op de Bornholmstraat, zijn in de afgelopen jaren vele 
aanrijdingen geweest met name met fietsers en bromfietsers. 
Met kleinschalige maatregelen kan alvast een lichte verbetering worden 
gerealiseerd, maar daarmee geen structureel verkeersveilige situatie 
worden gecreëerd. Een structurele verkeersveilige oplossing voor deze 
locatie moet komen vanuit de bereikbaarheidsopgave vanuit de twee 
grootschalige ontwikkelingen in het gebied: Sontplein en Eemskanaalzone. 

• • • • 

€ 30.000 + 
€ 620.000 



Rotonde Siersteenlaan - Diamantloon (afgerond) 
Op deze rotonde zijn de aansluitingen van de Siersteenlaan op de rotonde 
inmiddels aangepakt. Door de middenberm te versmallen en de rijbanen 
meer in het midden van de rotonde aan te laten sluiten is het op- en 
afrijden van de rotonde veiliger geworden. Door de wijziging is beter en 
eerder te zien of fietsers op de rotonde blijven of afslaan, waardoor de kans 
kleiner is op conflicten tussen de afrijdende auto en de fietsers die op de 
rotonde blijven. Ook wordt de snelheid van de aanrijdende automobilisten 
op de Siersteenlaan verlaagd. 

• • • • 

Hoendiep - Friesestraatweg 
Verkeer dat vanaf de Friesestraatweg het Hoendiep op wil en vice versa 
moet voorrang verlenen aan een drukke auto- en fietsersstroom. Dit leidt 
tot wachtrijvorming en lange wachttijden met irritatie en kans op 
aanrijdingen met fietsers en auto's die voorrang hebben. De situatie vraagt 
om aandacht, maar de vraag is vooral welke functie de Friesestraatweg, 
met name tussen de Kraneweg en het Hoendiep moet worden toegedicht. 
Dit hangt ook samen met de functie van de Kraneweg, het project 
Westelijke Ringweg en met de verbinding van het ontwikkelingsgebied 
Suikerfabriek met de binnenstad. We gaan daarom eerst ons beeld van de 
verkeersstructuur herijken (Spoor 3), voordat maatregelen kunnen worden 
uitgewerkt. 

• • • • 

€ 1.050.000 

Parkweg 
De Parkweg is een brede weg met een gebied ontsluitende functie waar 
automobilisten en fietsers door elkaar rijden. Vanuit verkeersveiligheid is 
het wenselijk het wegbeeld van de Parkweg structureel aan te passen. De 
verkeersdruk is hoog en de rijsnelheid is een risicofactor. We willen 
daarvoor eerst onderzoeken hoe de functie de Parkweg in het 
verkeerssysteem veranderd (Spoor 3), onder andere door de ombouw van 
de Ring Zuid. 

• • • • 

Akeleiweg - Melisseweg - Lavendelweg 
Deze straten zijn onderdeel van een 30 km-zone, maar hebben de functie 
van wijkverzamelweg. De inrichting van deze straten onderscheidt zich qua 
inrichting sterk van de andere woonstraten in de wijk. Er is in sterke mate 
sprake van menging van verkeer (fietsers en auto's), waarvoor een lage 
snelheid van autoverkeer wenselijk is, maar de inrichting is niet 
afgestemd op dit gewenste gedrag. 

• • • • 



Hoendiep - Atoomweg 
Ondanks aanpassingen aan de verkeerssituatie een aantal jaren geleden is 
het aantal ongevallen met fietsers en bromfietsers op deze locatie 
toegenomen. In combinatie met aanpassingen op de Atoomweg in overleg 
met de bedrijvenvereniging gaan we maatregelen nemen om zowel 
automobilisten als bromfietsers en fietsers beter te attenderen op de 
voorrangssituatie. 

• • • • 

€ 150.000 

Diamantlaan voetgangersoversteekplaatsen (pilot loopt) 
Op de Diamantlaan zijn op dit moment twee voetgangersoversteekplaatsen 
als onderdeel van een pilot voorzien van LED verlichting. Het doel hiervan is 
om de zichtbaarheid van de oversteek te vergroten. De oversteekplaatsen 
zijn nu eerder zichtbaar waardoor de weggebruiker eerder kan anticiperen 
op naderende voetgangers. 

• • • • 

Rotonde Hoendiep - Johan van Zwedenlaan 
Uit ongevallencijfers blijkt dat elk jaar wel een aantal aanrijdingen 
plaatsvindt tussen fietsers en auto's. Ook auto's onderling komen hier 
regelmatig met elkaar in botsing en er zijn een paar eenzijdige 
ongevallen. De combinatie drukke autoroute en drukke fietsroute, fietsers 
in de voorrang en fietsers die vanuit twee richtingen over kunnen steken op 
deze rotonde maakt dit een kritiek punt en risicovol op meer 
aanrijdingen. We willen conform de richtlijnen de fietsers op rotondes 
buiten de bebouwde uit de voorrang halen. € 60.000 

Meeuwerderweg 
De Meeuwerderweg zal in de nabije toekomst veel meer een buurtfunctie 
krijgen. Het doorgaande karakter zal als gevolg van de Aanpak Ring Zuid 
verdwijnen. Grotere ingrepen liggen dan ook nu niet voor de hand. Door de 
inrichting passen verkeersdeelnemers zich goed aan maar er zijn 
aandachtspunten: op bepaalde plekken sluit de inrichting niet aan bij de 
richtlijnen met name als het gaat om voorrang in 30 km zones. € 380.000 

Roderwolderdijk 
De Roderwolderdijk ontsluit zowel het woongebied Hoogkerk als bedrijven. 
Direct aan de weg wordt ook gewoond en flinke hoeveelheden verkeer 
gebruiken de weg dagelijks. We constateren een structurele overschrijding 
van de rijsnelheid. Maatregelen en handhaving hebben geen effect gehad. 
Er zijn mogelijkheden voor fysieke maatregelen om de snelheid te verlagen, 
zoals een sterkere overgang van 60 naar 50 km per uur, wegversmalling en 
aanpassing van de verharding. Hoewel er geen ongevallen hebben 
plaatsgevonden spreken we zeker gelet op de combinatie veel verkeer, 
hoge rijsnelheid en veel kwetsbare verkeersdeelnemers van een risicovolle 
situatie. € 300.000 



Winschoterweg 
De Winschoterweg tussen Groningen en Hoogezand is een 60 km per uur 
zone buiten de bebouwde kom. Met name in de spitsen is het hier druk. 
In 2017 is het aantal ongevallen op deze weg toegenomen. Vaak is er 
sprake van eenzijdige ongevallen, meestal in combinatie met een hoge 
rijsnelheid. Bij het ene dodelijke ongeval bleek alcohol in het spel, maar 
was de afloop ernstig omdat de weg hier weinig vergevingsgezind is sinds 
het aanbrengen van bermbeschermingseiementen in 2010. 
Inmiddels zijn al extra borden met "Herhaling 60 km zone" geplaatst. De 
politie is echter nog niet bereid tot handhaving, omdat de weg niet voldoet 
aan de inrichtingseisen 60-km wegen. We willen dit wegbeeld verbeteren 
en tegelijk de beschermingselementen vervangen door een meer 
vergevingsgezinde berm. €150.000 

Prinsesseweg 
Vanwege een zeer beperkt zicht vanuit de zijwegen op de Prinsesseweg 
maar ook op het fietspad zijn hier meerdere aanrijdingen met gewonden 
geweest. Met het opheffen van een aantal parkeerplaatsen kan het zicht 
aanzienlijk worden verbeterd en sluiten we beter aan op de richtlijnen. € 10.000 

Damsterplein 
Enkele jaren geleden is het Damsterplein compleet heringericht. De 
verkeersstructuur is daarmee ook grotendeels veranderd. Fietsers vanuit de 
Oostersingel richting het zuiden nemen de kortste route voor de 
parkeergarage langs en over de busbaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 
Fietsers kiezen meestal de kortste weg. Vaak speelt eigen veiligheid daarbij 
geen grote rol waardoor op deze locatie de afgelopen jaren meerdere 
ongevallen zijn gebeurd. Om dit te voorkomen moet een logische en snelle 
route gefaciliteerd worden vanaf de Oostersingel naar de zuidkant van het 
Damsterplein. € 30.000 

Goeman Borgesiuslaan 
In het kader van Aanpak Ring Zuid en de Helperzoomtunnel zijn diverse 
verkeersmaatregelen in Helpman en Coendersborg genomen. De smallere 
doorrijbreedte op de Goeman Borgesiuslaan als gevolg van het anders 
inrichten van het parkeren en de snelheid van autoverkeer zijn aanleiding 
voor zorg onder de bewoners en weggebruikers. Met het aanleggen van 
parkeerstroken aan de zuidzijde kan het parkeren meer van de rijbaan af 
plaatsvinden en ontstaat er meer passeerruimte. Fietsers lopen minder het 
risico om in de knel te komen. 



Stadsweg - Kamilleweg 
Op de kruising Stadsweg (fietspad) met de Kamilleweg hebben al meerdere 
aanrijdingen plaatsgevonden. Ondanks maatregelen (bebording, drempel) 
valt deze kruising van het fietspad met woonstraat onvoldoende op. Met 
het duidelijker zichtbaar maken van het fietspad door rood asfalt aan te 
brengen denken we ongevallen in de toekomst te kunnen voorkomen. € 15.000 

Eikenlaan - Kastanjelaan - Esdoornlaan (onderdeel project) 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt hangt samen met 
het lopende onderzoek naar de doorstroming en verkeersveiligheid op de 
Eikenlaan. Naast deze kruising worden daarbij ook de verkeersstromen in 
beeld gebracht en worden de kruisingen van de lepenlaan met de 
Eikenlaan en de Noordelijke Ringweg onderzocht. 

Stadsbreed -fietspadpaaltjes (uitvoering in 2018) 
De wens van Stadsbeheer om het aantal fietspadpaaltjes te verminderen 
enerzijds en het feit dat er bij deze paaltjes eenzijdige ongevallen 
plaatsvinden met fietsers anderzijds, hebben wij aangegrepen om te 
starten met de verwijdering van ca. 90% van de fietspadpaaltjes. In de 
gevallen waar het nodig is, laten we de paaltjes staan en nemen we 
aanvullende maatregelen om deze paaltjes beter zichtbaar te maken. Dat 
kan onder andere door inleidende markering aan te brengen en beter 
zichtbare paaltjes te plaatsen. Met financiële steun van de Provincie 
Groningen starten we in 2018 met de uitvoering. 

Verlengde Hereweg 
Dagelijks steken vele voetgangers de Verlengde Hereweg over om 
boodschappen te doen bij de winkels aan het Helperplein. De 
voetgangersoversteekplaats ligt gezien het gebruik op een logische plek. 
Deze situatie vraagt echter van alle weggebruikers de aandacht, want de 
locatie ligt te midden van parkeren, laden en lossen, winkels en is met veel 
fietsers, autoverkeer en winkelend publiek druk. Voor dit type locaties geldt 
dat het niet vanzelfsprekend is dat voetgangers voorrang krijgen. Door de 
oversteek meer in het wegbeeld op te laten vallen, verbetert de situatie. 

Nieuwe Ebbingestraat 
De Nieuwe Ebbingestraat is een invalsweg naar het centrum waar auto, 
bus en fiets structureel met elkaar mengen. Daarnaast is het ook een straat 
voor winkelen en verblijven. De straat is onderdeel van de vergrote 
binnenstad en in het kader van de verlegging van de busroutes, wordt 
mogelijk de huidige busroute verlegd naar het Boterdiep. Vanwege de visie 
binnenstad en vanwege de verkeersveiligheid ligt het voor de hand de 
functie van de Nieuwe Ebbingestraat nader onder de loep te nemen. Een 
verkeersveiligere inrichting zou dan bijvoorbeeld met een herinrichting van 
het dwarsprofiel of de straat gerealiseerd kunnen worden. € 1.500.000 



Rotonde van Swietenlaan - Paterswoldseweg (al in project) 
Als onderdeel van de lopende evaluatie van de doorstromingsmaatregelen 
rond het Martiniziekenhuis wordt onder andere een aanpassing van de 
rotonde Van Swietenlaan - Paterswoldseweg onderzocht. Fietsers hebben 
voorrang op het autoverkeer en rijden aan de kant van de Van Swietenlaan 
in twee richtingen over de rotonde. Dit brengt risico's met zich mee en 
veroorzaakt problemen in de verkeersdoorstroming. Doorstroming en 
verkeersveiligheid hangen hier direct samen. 

Eeldersingel 
Door toename van het auto- en busverkeer maken bewoners en 
verkeersdeelnemers zich zorgen om de verkeersveiligheid. Met name het 
feit dat er geen duidelijke scheiding is tussen gemotoriseerd verkeer en 
kwetsbare verkeersdeelnemers en de vele overstekende fietsers en 
voetgangers nabij de sluis maken deze situatie risicovol. De breedte in het 
profiel is echter beperkt en bij de kruisingen met de Eendrachtskade en het 
Emmaviaduct zijn al meerdere maatregelen genomen. We willen 
kleinschalige oplossingen verder onderzoeken, waarmee fietsers fysiek 
meer gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer en waarbij de 
oversteekplek duidelijker en veiliger is. Er is hier ook een nauwe samenhang 
met de doorstroming van de bus (Bussen over West vanuit de 
binnenstadsvisie) en van de auto (Groningen Bereikbaar). 

Kieler Bocht - Olgerweg 
Vanwege meerdere aanrijdingen op het kruispunt zijn al vele 
verkeersborden met vooraankondigingen en waarschuwingen geplaatst, 
echter met onvoldoende resultaat. Er lijkt sprake van onvoldoende 
voorrang verlenen, maar de dieperliggende oorzaken liggen waarschijnlijk 
in de fysieke situatie (helling), de korte afstand tot de kruising, 
onoplettendheid en mogelijk verblinding in een donkere onderdoorgang. 
Door het kruispunt meer op te laten vallen zal de snelheid van het verkeer 
dalen en zal men meer attent zijn op mogelijk verkeer vanaf de zijwegen. € 75.000 

Paterswoldseweg 
Op de Paterswoldseweg tussen de Van Swietenlaan en Piccardthof is 
sprake van een 50 kilometerweg, zonder directe bebouwing aan de weg, 
met enkele flauwe bochten. Hoewel snelheidsmetingen daar niet op wijzen, 
zijn extra borden met aanduidingen van adviessnelheid geplaatst, om toch 
te benadrukken dat hoge rijsnelheden risico's met zich meebrengen. 
Toch gebeuren er ongevallen en daarom willen we de oorzaken nader 
onderzoeken en zo nodig maatregelen uitwerken om bijvoorbeeld het 
wegbeeld te versmallen en het attentieniveau te verhogen. € 150.000 



Bijlage 2: Voorgestelde planning van maatregelen 

In onderstaande tabel zijn van elke maatregel de scores op de indicatoren opgenomen en zijn de 
maatregelen gesorteerd op afnemende prioriteit. Daarbij is vervolgens de schatting van de kosten 
benoemd en is toegelicht hoe en wanneer de maatregel mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Indicatoren: 

1 . De maatregel draagt direct bij aan meer verkeersveiligheid voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers; 

2. De maatregel draagt bij aan meer verkeersveiligheid (na)bij scholen; 

3. Op deze locatie kan met de maatregel winst behaald worden op het verminderen van 
verkeersslachtoffers; 

4 . Er is veel draagvlak (te verwachten) voor deze maatregel; 

5. De maatregel kan meeliften met andere plannen (werk-met-werk) of is snel en eenvoudig 
uit te voeren 

Geschatte 
Locatie 1 2 3 4 5 Kosten Aanpak 

Eikenlaan - Wilgenpad • •k Lopend onderzoek 

Korreweg / Gerrit Krolbrug * * k Lopend project 

30.000 Kleinschalige optimalisatie in 2018 
Bornholmstraat - Kotkastraat * * k 620.000 Start verkenning 2018 

(middelen voor uitvoering in 2021) 

Rotonde Siersteenlaan - Diannantlaan * k k Afgerond 

Hoendiep-Friesestraatweg • * * • 1.050.000 
Na Spoor 3: Herijking funct ionele indeling 
wegennet 2018 (geen middelen uitvoering) 
Na Spoor 3: Herijking funct ionele indeling 

Parkweg * * * k 380.000 wegennet 2018 (geen middelen uitvoering) 
Na Aanpak Ring Zuid 

Akeleiweg-Melisseweg-Lavendelweg •ir • k 380.000 start verkenning 2018, ui tvoering 2019 

Hoendiep - A toomweg •It k •k 150.000 Uitvoering 2018 

Diamantlaan voetgangersoversteekplaatsen •k it •k k Pilot loopt 

Rotonde Hoendiep - Johan van Zwedenlaan * k * 60.000 Uitvoering 2018 

Meeuwerderweg • • 
380.000 Na Aanpak Ring Zuid 

(geen middelen uitvoering) 

Roderwolderdi jk * k * 300.000 start planvorming 2018, uitvoering 2020 

Winschoterweg k * * 150.000 Gefaseerde uitvoering 2018/2019 

Prinsesseweg * k •k 10.000 Uitvoering 2018 

Damsterplein -* k 30.000 Start planvorming 2018 

Goeman Borgesiuslaan • k 30.000 Start planvorming 2018 

Stadsweg - Kamil leweg k k 15.000 Uitvoering 2018 

Eikenlaan - Kastanjelaan - Esdoornlaan •k k k Lopend onderzoek 

Stadsbreed - f ietspadpaalt jes * k In uitvoering 

Verlengde Hereweg * 45.000 Uitvoering 2018 

Nieuwe Ebbingestraat * k 1.500.000 Geen middelen beschikbaar 

Rotonde Van Swietenlaan - Paterswoldseweg k Lopend onderzoek 

Eeldersingel ft * 230.000 Middelen beschikbaar in 2022 

Kieler Bocht - Olgerweg k 75.000 Nog geen middelen beschikbaar 

Paterswoldseweg * 150.000 Nog geen middelen beschikbaar 


