
  

Memo 
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Aan : Gemeenteraad 

Van : Col lege 

Betref t  : 
Adviezen Mil ieuadv iesraad en Klankbordgroep verkeer  over  locat iekeuze 

en verkeersafwikkel ing Rummer inkhof  

Datum : 30 augustus 2018 

   

 

 

Inleiding 

De in het raadsvoorste l over de locat iekeuze en verkeersafwikkel ing van de 

onderwi jshuisvest ing aan de Rummer inkhof voorgeste lde p lannen z i jn besproken met de 

Mil ieuadv iesraad en de Klankbordgroep verkeer . Beide hebben een adv ies over  de 

p lannen uitgebracht .  Deze adv iezen zi jn a ls  b i j lage b i j  d i t  memo opgenomen.  In d i t  

memo is  per  adv ies en per onderwerp de react ie van het  col lege weergegeven.  

 

Advies Milieuadviesraad  

De Mi l ieuadv iesraad geeft  aan dat  de bestaande houtwal len een n iet  te onderschat ten 

h istor ische en ecologische waarde hebben en in belangr i jke mate b i jdragen aan het 

leefmi l ieu in Haren.  Z i j  onderschr i jven de p lannen voor  onderhoud en herste l van de 

houtwallen zoals door  ecologisch adv iesbureau Koeman en Bi jkerk z i jn  voorgeste ld.  

 

Het col lege hecht eveneens grote waarde aan de bestaande houtwal len. Daarom is een 

boomeffectenanalyse opgeste ld en is in de p lannen rekening gehouden met  het  

aanwezige groen.  De locat ie voor  de onts lu it ing van de parkeer -  en Kiss  & Ride-

voorz ieningen benodigde doorsteken z i jn  zorgvuld ig gekozen. De doors teek in de 

zuidel i jke houtwal  is  ges itueerd op de locat ie van een door houtrot  aangetaste knotwi lg. 

Voor  de noordel i jke doorsteek is het  wensel i jk  deze in weste l i jke r icht ing te verp laatsen. 

Di t  is  echter  a l leen mogel i jk  wanneer  een gedeelte van de grond ten noorden van deze 

houtwal wordt teruggekocht van de huid ige e igenaren. Hierover lopen momenteel  

gesprekken met de eigenaren. Ter  compensatie van de te kappen bomen zul len de 

houtwallen worden versterk t door  niet meer  aanwezige onderbegroei ing aan te p lanten .  

 

De Mi l ieuadv iesraad s te l t  verder  dat de toevoeging van de Br inkschool op deze locat ie 

leidt een vers lechter ing van de verkeerss ituat ie. Z i j  s tel t  dat  de verkeersonvei l igheid 

toeneemt door het  geplande doorgaande f ietspad. Daarover  adv iseert  de 

Mileuadv iesraad dat  oversteekmogel i jkheid moet worden gecreëerd  tussen het  

parkeerterre in en de Br inkschool .  Gez ien de verkeerss i tuat ie beveelt  de 

Mil ieuadv iesraad om te k i jken naar een duurzame oplossing voor de B r inkschool op een 

andere locat ie, zoals  de Biotoop en/of  het Hortusterre in , waarbi j  een energieneutrale 

school een ui tgangspunt  zou moeten z i jn .   

 

Het col lege deelt  de mening dat er  een goede en vei l ige oversteekplaats  moet  worden 

gereal iseerd voor de oversteek van het parkeer terre in naar de Br inkschool.  De 

u itvoer ing en pos i t ie  h iervan wordt in de p lanui twerk ing nader bepaald,  mede afgestemd 

op de pos it ie van het  schoolple in en de entree van de Br inkschool .  Voor  wat betref t  de 

aanbevel ing om te k i jken naar  een andere locat ie,  er  is  reeds een locat ieverkenning 

u itgevoerd,  waarbi j  geconc ludeerd is  dat  de locat ie Rummer inkhof de enige geschikte 

locat ie is  voor inpass ing van de Br inkschool .  Voor  de afweging van de onderzochte 

locat ies  verwi jzen wi j  naar  het  raadsvoorste l .    
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Advies Klankbordgroep verkeer  

De Klankbordgroep verkeer adv iseert  om de f ie tsroute over  het  huid ige tracé tussen 

beide scholen door  te handhaven en het autoverkeer voor zowel  de scholen a ls de 

kantoren af te wikkelen v ia de westz i jde van de  Peter  Petersenschool .  

 

Bi j  de inpass ingstudie is deze al ternat ieve auto -onts lu i t ing onderzocht.  Het col lege 

onderkent de voordelen van deze onts lu it ing:  het  zorgt voor een rust iger verkeersbeeld 

voor  f ietsers  en voetgangers.  De onts lu it ing v ia de westzi jd e van de Peter  

Petersenschool  heef t  ook een aantal  nadelen.  Zo moet de onts lu i t ing ook geschikt  z i jn 

voor  vrachtverkeer , dat de kantoren moet kunnen bereiken.  Hierdoor moeten de 

doors teken door  de houtwal len breder worden u itgevoerd en moet b i j  de inr icht i ng van 

de parkeerplaatsen rekening worden gehouden met de r i jcurves van het  vrachtverkeer.  

Di t  le idt tot  een minder eff ic iënte inr icht ing van de parkeerplaatsen  

 

De Klankbordgroep geef t  daarnaast aan dat z i j  geen voorstander  is  van het  ru im 

fac i l i teren van autoverkeer  en dat 75 parkeerplaatsen aan de forse kant is .  Een goede 

Kiss & Ride voorz iening zou voldoende moeten z i jn .   

 

Het col lege deelt  de mening van de Klankbordgroep dat autoverkeer moet  worden 

ontmoedigd.  Z i j  ju icht de door de scholen gedane toeze gging toe dat  gedagsregels  

worden afgesproken met  ouders  over  het halen en brengen.  Z i j  verwacht  echter  dat het  

real iseren van nog minder  dan de opgenomen parkeerplaatsen z i jn weers lag heef t  op de 

d irec te omgeving,  doordat ouders  a l ternat ieven gaan zoeken.  Ook kan het wachten op 

het beschikbaar  komen van een p lek le iden tot opstoppingen.  Daarom voorz iet  het p lan 

in c irca 80 parkeerplaatsen.   

 

De Klankbordgroep adviseer t om elders  in  de d irec te omgeving b i jvoorbeeld aan de 

Rummer inkhof en Oldenborg ru imte te  creëren voor  logisch inger ichte Kiss  & Ride 

mogel i jkheden.   

 

Er is  onderzocht of  in  de direc te omgeving van de scholen mogel i jkheden z i jn  om Kiss  & 

Ride voorz ieningen te real iseren. Helaas b l i jken deze mogel i jkheden niet aanwezig.  Ten 

noorden van de scholen is  onvoldoende ru imte beschikbaar . De ogenschi jn l i jk  

beschikbare ru imte aan de Rummerinkhof is  n iet te  benut ten omdat  daar een 

ondergronds bergbezinkbass in aanwezig is .  Daarom is gekozen voor de voorgeste lde 

locat ies .  

 

Tot  s lot adv iseer t de k lankbordgr oep de Oosterweg in noordel i jke r icht ing af  te s lu iten 

voor  het autoverkeer .  

 

Het col lege z iet  wel iswaar de voordelen van de voorgeste lde afs lu it ing voor de 

afwikkel ing van het verkeer op het kru ispunt  Rummer inkhof –  Oosterweg –  Kromme 

El leboog. De afs lu i t ing van de Oosterweg is echter een ingr i jpende maatregel  d ie 

verstrekkende gevolgen kan hebben voor  het  verkeer op oml iggende wegen zoals  de 

Prof .  Dr.  J.C.  Schoutelaan en Kromme Elleboog . Een dergel i jke aanpass ing is ons 

inziens prematuur  en kan alsnog worden onderzocht  en overwogen indien b l i jk t  dat  de 

voorgeste lde aanpass ing van het kru ispunt  n iet  tot  het gewenste ef fec t le iden.   

 

Conclusie  

Het col lege waardeer t de inbreng van de Mi l ieuadv iesraad en de Klankbordgroep 

verkeer . Zoals h ierboven beargumenteer d, geven de adv iezen het  col lege geen 

aanleid ing om het aan de raad verzonden raadsvoorste l voor de locat iekeuze en 

verkeersafwikkel ing van de Rummerinkhof te herz ien.   

 


