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1. Inleiding 
 

In de periode tot en met 2020 investeren we enorm in de verbetering van de bereikbaarheid van stad 

en regio. Door de gezamenlijke overheden is een omvangrijk pakket aan maatregelen ontwikkeld en 

de Aanpak Ring Zuid en de Knoop Groningen zijn daarin dé bepalende projecten. Zowel de 

bereikbaarheid per auto als per spoor en bus, geven we hiermee een enorme impuls.  

Regionale bereikbaarheid 

De samenhang in al deze plannen en ambities begint bij de regionale bereikbaarheidsstrategie. Nadat 

we eind 2012 zijn gestopt met het project RegioTram, zijn we samen met onze regionale partners aan 

de slag gegaan met een actualisatie van deze strategie voor stad en regio. Dit heeft geleid tot 

vernieuwing van de regionale samenwerking Groningen – Assen, de regiovisie en de Netwerkanalyse.  

Bereikbaarheid van de Stad 

Als stad hanteren we onze eigen bereikbaarheidsagenda. Deze omvat meer dan de regionale 

ambities. We zien een goede bereikbaarheid als noodzakelijke ondersteuning voor de ruimtelijke en 

economische ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt is het stedelijke bereikbaarheidsplan “De 

Bereikbare Stad” (december 2013) opgesteld. Naast de concrete opgave voor de periode tot en met 

2020, waarin vele werkzaamheden plaatsvinden, laten we daarin een verdere doorkijk zien. De 

maatschappij verandert, de stad blijft zich ontwikkelen en de mobiliteit groeit daar in mee. We 

vinden het van groot belang flexibel te blijven en ruimte te houden om met deze (onzekere) 

ontwikkelingen om te kunnen gaan. Voor de langere termijn zien we dat er grenzen zijn aan dat wat 

met investeringen en infrastructuur is op te lossen. Uiteindelijk betekent dit dat we een transitie 

door moeten gaan maken naar duurzame gedragsveranderingen in mobiliteit. In innovatieve 

vervoerconcepten, technologische ontwikkelingen en verkeers- en mobiliteitsmanagement zien we 

de noodzakelijke vernieuwingen om op lange termijn de bereikbaarheid van de stad te garanderen.  

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 

In dit meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer beschrijven we onze investeringsagenda voor de 

periode 2014 – 2017. Dit is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de korte termijn. Het is de 

weergave van de projecten, die we zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners. We 

laten hiermee zien waar we prioriteit aan geven en welke keuzes we daarin maken. 

Tot 2020 wordt de inhoud van dit programma voornamelijk bepaald door meerdere grote 

infrastructuurprojecten in de stad. Het resultaat van die projecten is belangrijk voor stad en regio, 

maar eerst ook de periode van werkzaamheden die daar aan vooraf gaat. Het is ook noodzakelijk ons 

hier op voor te bereiden. Dat doen we met infrastructuurverbeteringen, een sterke inzet op 

hoogwaardig openbaar vervoer en de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar.  

De hoofdlijn van het programma en de financiële kaders worden hierna kort toegelicht. Het overzicht 

van het complete programma is gegeven in de bijlage, met de projectentabel, inclusief planning en 

beschikbare financiële middelen. 
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2. Werken aan bereikbaarheid 
 

Eén van onze kerntaken is om de komende periode de stad te allen tijde bereikbaar, leefbaar en 

veilig te houden. We gaan starten met vele projecten, groot en klein, en willen daarbij voorkomen 

dat door deze grootschalige werkzaamheden een te forse (verkeers)hinder gaat ontstaan. Het is 

cruciaal dat we ons daar op voorbereiden. 

Groningen Bereikbaar 

Op voorhand gaan we de mogelijke hinder zoveel mogelijk voorkomen of beperken door slim te 

plannen en te bouwen, uitgebreid te communiceren, alternatieven te bieden met verkeers- en 

mobiliteitsmanagement en met aanpassingen van infrastructuur. Samenwerking met onze partners is 

hierin van levensbelang en daarom hebben we met betrokken overheden en bedrijfsleven in 2012 de 

samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. We hechten hier grote waarde aan. Het 

is de opdracht van Groningen Bereikbaar om regie te voeren over de vele projecten en op eenduidige 

en projectoverstijgende wijze te communiceren over de bereikbaarheid. 

Inzet op HOV 

Een nieuw element in de stedelijke en regionale bereikbaarheidsstrategie is de uitvoering van de 

HOV-visie. Zowel ter verhoging van de structurele kwaliteit van bereikbaarheid, als in de 

voorbereidingen op de Aanpak Ring Zuid en Knoop Groningen, is dit van groot belang. In de periode 

2014 – 2016 transformeren we het openbaar vervoer in onze stad en omliggende regio, naar een 

hoogwaardig, samenhangend systeem van trein en bus (HOV). Daarmee ontstaan nieuwe en betere 

reismogelijkheden en versterken we de rol van vervoerknooppunten (stations, P+R, UMCG, etc). De 

spoorverbeteringen in het project Knoop Groningen zijn daarvan een essentieel onderdeel en we 

investeren flink in busmaterieel en de noodzakelijke aanpassingen aan de businfrastructuur. 

Stapsgewijs realiseren we zo, samen met de provincie Groningen, de maatregelen uit de HOV-visie. 

Onderzoek 

We kijken ook alvast verder vooruit en starten daarom enkele studieprojecten. Zo doen we een 

quick-scan naar de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer en de invloed daarvan 

op de omgeving en gaan we onderzoeken of met de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone ook de 

bereikbaarheid van de dynamo’s UMCG/binnenstad kan worden verbeterd. Ter verdere stimulering 

van het binnenstedelijke fietsgebruik staan verbeteringen van stallingen en fietsroutes op de rol, 

maar we willen ook gaan onderzoeken of met een bredere aanpak het succes van onze fietsstad 

verder kan worden uitgebreid. 
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3. Projecten 2014 – 2017 in hoofdlijnen 
 

Hieronder beschrijven we de belangrijkste projecten voor de komende jaren in hoofdlijnen. In de 

bijlage is een overzicht gegeven van alle projecten in het uitvoeringsprogramma, gekoppeld aan tijd 

en geld.  

Aanpak Ring Zuid 

Verreweg het belangrijkste infrastructuurproject in het programma is de verbouwing van de Ring 

Zuid. Niet alleen het belang voor de bereikbaarheid van stad en regio is groot, maar ook de 

verkeersveiligheid wordt vergroot en het leefklimaat verbeterd. Met de financiële investering van 

624 miljoen euro wordt een enorme impuls aan de economische ontwikkeling van stad en regio 

gegeven.  

Er is in 2013 nog hard gewerkt aan het ontwerp, veelal ook op basis van discussies met bewoners en 

andere belanghebbenden over de oplossingen voor mogelijke knelpunten. In september/oktober zijn 

belanghebbenden in staat gesteld in te spreken op het Ontwerp-Tracébesluit/MER, maar ook op de 

Ontwerp-Inrichtingsplannen Zuiderplantsoen, Maaslaan, Vondellaan en Helpman en op de 

Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel. De zienswijzen uit deze inspraak worden gebruikt om de 

plannen verder uit te werken.  

Het definitieve Tracébesluit wordt verwacht in het tweede kwartaal 2014. De uitvoering is gepland te 

starten medio 2015 en zal 5 jaar gaan duren. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 

Opgave voor de periode 2014 – 2016 is de stapsgewijze transformatie van het openbaar vervoer naar 

een hoogwaardig systeem van trein en bus. Hiermee creëren we een volwaardig alternatief voor 

reizen met de auto. In de hiertoe opgestelde HOV-visie voor de langere termijn is de trein de 

ruggengraat van de HOV-structuur en daar waar geen trein aanwezig is, zetten we in op HOV-bussen. 

HOV-maatregelen 

Voor de ontwikkeling van HOV-assen met hoge kwaliteit en hoge frequentie zijn maatregelen nodig. 

Deze maatregelen dienen vooral reizigersgroei te genereren en faciliteren, reizigers op een 

betrouwbare manier naar de dynamo's en andere toplocaties te vervoeren en het openbaar vervoer 

betaalbaar te houden. Op het hoofdstation maken we de doorkoppeling van regionale treinen naar 

de andere stations Europapark en Noord mogelijk, als onderdeel van de Knoop Groningen. Zo is het 

station Europapark ook vanuit alle richtingen rechtstreeks met de trein te bereiken. Voor de bus 

worden eerst drie HOV-lijnen tussen regio en stad ontwikkeld. Om de bussen op lijnen vlot en 

betrouwbaar te kunnen laten rijden, zijn diverse infrastructurele maatregelen nodig. Deze voeren we 

in 3 tranches uit, waarvan de meest noodzakelijke al begin 2014. Binnen het project Knoop 

Groningen ontstaat de unieke kans om een bustunnel onder het hoofdstation realiseren, tegelijk met 

de werkzaamheden aan het spoor. Hiermee kunnen we voor de langere termijn een grote winst in de 

exploitatie bereiken. 



 
6 

Specifiek voor de HOV- verbinding tussen P+R Hoogkerk en het Hoofdstation realiseren we de HOV-

as West. De laatste (3e) fase die nog moet worden aangelegd betreft het tracédeel tussen 

Paterswoldseweg en Hoofdstation. De HOV-as moet medio 2015 zijn voltooid. 

P+R knooppunten 

De P+R locaties aan de stadsranden worden met elkaar en de binnenstad verbonden via HOV-assen. 

Zo worden dit, net als de stations, ook knooppunten in het openbaar vervoer systeem. Om dit te 

completeren realiseren we nieuwe P+R-terreinen Zernike en Driebond, breiden we het bestaande 

P+R-terrein Haren met 500 plaatsen (oplevering begin 2015) uit en verbeteren we de kwaliteit van 

alle locaties. De P+R-maatregelen financieren we vanuit de beschikbare RSP-transferia middelen. De 

planuitwerking en realisatie van een extra op- en afrit van de P+R Hoogkerk op de A7 voor de bus is 

ondergebracht in het project Aanpak Ring Zuid en is naar verwachting medio 2016 beschikbaar. 

DRIS 

Ter bevordering van de kwaliteit van het HOV-systeem investeren we in het Dynamische Reizigers 

Informatie Systeem (DRIS) op stations en haltes. De realisatie hiervan is gestart in 2013 en loopt door 

tot en met 2014. 

Spoorknoop Groningen 

Naast de Aanpak Ring Zuid is de verbetering van de bereikbaarheid per spoor het tweede majeure 

project de komende jaren.  

Hoofdstation 

Doel is veel (tijd)winst te realiseren voor reizigers met meer treinen, treinen die kunnen doorrijden 

door het hoofdstation en een sterke verbetering van de overstapmogelijkheden tussen regionale en 

landelijke treinen. Om dit te bereiken moeten de sporenlay-out in het station zelf en de toeleidende 

sporen naar het station worden aangepast. Zo komt er een vierde spoor bij het Europapark en wordt 

het emplacement bij het station uitgeplaatst. In 2014 worden gemaakte keuzes en de 

aanbestedingsstrategie verder uitgewerkt. Doel is afronding in 2017/2018. Om deze planning te 

halen is het cruciaal dat het verplaatsen van het opstelterrein niet teveel vertraging oploopt. 

Extra sneltrein Groningen – Leeuwarden 

Om te kunnen voldoen aan de vervoersvraag tussen Groningen en Leeuwarden is het nodig om elk 

uur een extra sneltrein tussen deze steden te laten rijden. Deze extra sneltrein past in de HOV-visie 

en draagt bij aan het efficiënter maken van het openbaar vervoer. De verwachting is dat de trein eind 

2017 kan rijden. Om deze sneltrein te kunnen laten rijden is zowel verdubbeling van het spoor tussen 

Zuidhorn en Hoogkerk als het ongelijkvloers maken van overwegen, zoals de Paterswoldseweg 

noodzakelijk. Hier ligt een nauwe relatie met de afronding van de HOV-as Peizerweg. 
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Herewegviaduct 

In verband met achterstallig onderhoud en recente inspecties is vervanging van het Herewegviaduct 

nodig. Vervanging eventueel tijdens de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, in combinatie met het 

werk aan de sporen, maar dat vergt wel een goede afstemming. De geschatte investeringskosten 

hiervan bedragen 25-30 miljoen euro. In 2013 is een variantenstudie verricht en de plannen worden 

samen met ProRail in 2014 verder uitgewerkt. De aanbesteding en feitelijke uitvoering staan gepland 

in 2016.  

In de risicobuffer grote projecten hebben we hiervoor op dit moment een bedrag van 10 miljoen 

euro gereserveerd en in de begroting is een aanvullende gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen euro 

opgenomen. Beide bedragen zijn vanaf 2015 beschikbaar. 

Groningen Bereikbaar 

Van groot belang is het bereikbaar houden van de stad en haar directe omgeving tijdens de 

uitvoering van diverse grote projecten in de periode tot en met 2020. Daartoe hebben we de 

samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. 

Organisatie 

Partners in de samenwerking zijn de beheerders van weg en spoor (Rijk, provincie, gemeente en 

ProRail) en het bedrijfsleven. Gezamenlijk voeren zij regie over de bereikbaarheid. Het gaat dan om 

coördinatie (afstemming van maatregelen), communicatie en begeleidende (tijdelijke) maatregelen 

in de sfeer van bijvoorbeeld extra bussen, informatieborden en mobiliteitsmanagement.  

Voor de komende jaren staan vele grote en kleine infrastructuur projecten gepland. Daarmee 

verbeteren we de bereikbaarheid structureel. De planning van deze projecten is veelal afgestemd op 

de Aanpak Ring Zuid en de Knoop Groningen. Door deze projecten voor die tijd af te hebben, maken 

we adequate omrijroutes mogelijk en bieden we snelle en betrouwbare vervoersalternatieven tijdens 

de werkzaamheden 

Diverse projecten zijn in voorbereiding of al in uitvoering en liggen op schema: het ongelijkvloers 

maken van de Oostelijke Ringweg, de aanpak van de Noordzeebrug/Bedumerweg, reconstructie 

Reitdiepplein, aanleg van de Sontweg-verbinding en de uitbreiding van P+R Haren. Projecten waar 

sprake is van bijzonderheden zijn: 

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 

Onder aansturing van Groningen Bereikbaar werken we samen met onze partners aan de uitbreiding 

van systemen voor dynamische verkeers- en parkeerbegeleiding (onder andere PRIS), om daarmee 

automobilisten beter en vlot naar hun juiste bestemming te verwijzen. Onze partners trekken 

hiervoor 11 miljoen euro uit. Wij dragen hier 2,9 miljoen euro aan bij. De maatregelen zijn in 

voorbereiding en planning is dat het gehele pakket eind 2014 operationeel is. 
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Mobiliteitsmanagement 

Met mobiliteitsmanagement werken we aan (structurele) veranderingen in mobiliteitsgedrag. Dit is 

een belangrijk onderdeel in de aanpak van Groningen Bereikbaar, eerst gericht op maatregelen met 

een tijdelijk effect. Met het regionaal convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen- Assen 

nemen we samen met werkgevers maatregelen om de automobiliteit in het woon-werkverkeer 

duurzaam terug te dringen. Uit evaluatie is gebleken dat deze aanpak zeer succesvol is. Met de 

werkzaamheden aan de grote projecten als aanjager breiden we de aanpak uit. Tot en met 2015 zijn 

hiervoor middelen vanuit het Rijksprogramma Beter Benutten toebedeeld aan de regio Groningen – 

Assen. 

Sontwegtracé / Sontbrug 

We leggen de Sontbrug en het Sontwegtracé aan om Meerstad te ontsluiten en te verbinden met de 

bestaande stad. De Sontbrug krijgt een gescheiden infrastructuur voor fiets, auto en bus over het 

Winschoterdiep. De uitvoering is al gestart met de aanpassing en realisatie van kruispunten. Medio 

2014 worden de Sint Petersweg en Sontweg heringericht en start de aanleg van de brug. Planning is 

om het tracé klaar hebben, voordat de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in het oostelijke deel van 

de stad is gestart. Het Sontwegtracé is dan nodig als alternatieve route tijdens de werkzaamheden. 

Boerhaaverotonde 

De doorstroming tussen de rotonde Boerhaavelaan en de rotondes bij de aansluiting met de A7 is 

onvoldoende. Ambulances en bussen naar het Martiniziekenhuis zijn langer onderweg dan nodig. 

Deze ongewenste situatie verslechtert tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, omdat de druk 

op deze route tijdelijk zal toenemen. We onderzoeken in 2014 optimalisaties zoals aanpassing van de 

rotonde of vervangen van de rotonde door een kruising met verkeerslichten. In het onderzoek 

houden we vanzelfsprekend rekening met toekomstige ontwikkelingen en nieuwe verkeersstromen 

rondom het Martiniziekenhuis. De te nemen maatregel moet beschikbaar zijn als de uitvoering van 

de Aanpak Ring Zuid volop loopt. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we de kosten kunnen dekken met 

de al beschikbare middelen (restant Langman-geld), aangevuld met BDU. 

Aanvullende maatregelen fiets/auto uit de netwerkanalyse 

Een belangrijk resultaat van de Netwerkanalyse is dat er, ter voorbereiding op de Aanpak Ring Zuid, 

nog meerdere investeringen in maatregelen nodig zijn om de verkeershinder tijdens de 

werkzaamheden te kunnen beheersen.  

In regioverband worden diverse fietsroutes richting de stad geoptimaliseerd en een essentiële 

maatregel is dat deze goed op de stedelijke routes worden aangesloten. Verder wordt gedacht aan 

de realisatie van enkele ontbrekende kortsluitingen verspreid over de stad en het oplossen van 

doorstromingsproblemen voor de fiets op meerdere binnenstedelijke routes. Ook knelpunten in de 

beschikbaarheid van stallingsvoorzieningen kunnen er bij horen.  
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Uit de gewenste verbeteringen in het fietsnetwerk, hebben we in dit verband voorlopig de volgende 

maatregelen geselecteerd: 

 aanlanding Fietsroutes Plus Groningen-Ten Boer : verbeteringen fietsstructuur 

Lewenborg ; 

 aanlanding Fietsroute Plus Groningen-Leek: nog nader uit te werken; 

 verbinding tussen de Fietsroutes Plus Groningen-Zuidhorn, Groningen-Winsum en 

Groningen-Bedum: fietspad langs de Noordelijke Ringweg; 

 onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum: fietspad langs de spoorlijn 

Groningen-Sauwerd (gedeelte Pegasusstraat-Kastanjelaan); 

 verbeteringen P+R-voorzieningen voor fietsers (aansluiting op fietsnetwerk en 

fietsparkeren). 

Ook voor het autoverkeer zijn al diverse concrete knelpuntlocaties geïnventariseerd, waar de 

doorstroming moet worden verbeterd: 

 Oostelijke Ringweg: aansluiting Driebond; 

 Noordelijke Ringweg: aansluiting Zonnelaan; 

 Rotondes A7 aansluiting Hoogkerk (meerkosten lopende analyse); 

 Laan Corpus den Hoorn; 

 Kruispunt Bedumerweg – Sumatralaan; 

 Carré Europaweg – Sontweg – Berlagebrug – Damsterdiep (optimalisatie 

verkeerslichten); 

 Doorsteek Pop Dijkemaweg – Oostersluis (fiets/auto). 

De samenstelling van dit pakket wordt eind 2013/begin 2014 verder uitgewerkt en daarna 

voorgelegd ter besluitvorming. Voor het totale pakket (fiets + auto) is 6,1 miljoen euro beschikbaar.  

Projecten op de stedelijke schaal 

Fietsmaatregelen 

De aanleg van een fietsverbinding tussen de Antwerpenweg en het Europapark is in 2013 afgerond. 

In 2014 realiseren we nog 2 nieuwe fietsroutes: fietspad de Verbetering en de fietsverbinding 

Bessemoerstrook. Gekoppeld aan de bouw van het Forum, realiseren we daaronder een 

fietsenstalling. Het project Fietsparkeren in oude (studenten)wijken is in tot en met 2014 gedekt.  

Vanuit het rijksproject Beter Benutten is 1,6 miljoen euro beschikbaar voor het uitbreiden van 

stallingsvoorzieningen en fietsverhuur op P+R-terreinen en bij enkele belangrijke OV-bushaltes in de 

gehele regio Groningen – Assen. Bijna 1 miljoen euro (inclusief 203 duizend euro eigen bijdrage 

gemeente) daarvan is bestemd voor maatregelen in de stad: bij het Hoofdstation (1.000 extra 

stallingsplaatsen) en het Noorderstation, bij drie belangrijke bushaltes en op de P+R-terreinen 

Hoogkerk, Haren en Kardinge. Hier worden extra stallingsplaatsen aangelegd en komen ook 

fietskluizen beschikbaar. Het Noorderstation en de P+R-terreinen Hoogkerk en Haren krijgen ook een 

een OV-fietsvoorziening. In verband met de toegekende subsidie van het Rijk dienen de maatregelen 

uiterlijk 31 december 2014 gerealiseerd te zijn. 

 



 
10 

Parkeren 

In 2014 voeren we een betaald parkeerregime in de Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt in en 

evalueren we de proef met een blauwe zone voor parkeren op het Helperplein en de verlengde 

Hereweg. In het gebied Oosterparkwijk/Korrewegwijk hebben bewoners ook te maken met een hoge 

parkeerdruk door forenzenparkeren. Wij hebben geen financiële middelen om samen met deze 

wijken over maatregelen in gesprek te gaan. We onderzoeken in het komende jaar hoe we dit 

knelpunt kunnen oplossen. 

In 2013 hebben we diverse maatregelen in de differentiatie van de parkeertarieven genomen. Voor 

de langere termijn is het doel het vinden van een beleidsmatig en financieel werkbaar evenwicht 

tussen het parkeren op P&R-terreinen, in garages en op straat. Een hulpmiddel daarbij is de 

parkeerbalans. Deze gaan we actualiseren. In de parkeerbalans gaat het bijvoorbeeld over het aantal 

straatparkeerplaatsen, over het aantal nog aan te leggen P+R terreinen en over de ontwikkeling van 

het aantal parkeerplekken in parkeergarages. Het betreft hier veel zaken tegelijk, die bovendien 

onderling samenhangen. De parkeerbalans is ook een hulpmiddel voor het Parkeerbedrijf om te 

komen tot een houdbaar en kostendekkend meerjarenperspectief. 

Medio 2014 worden de huidige (muntgeld)automaten voor straatparkeren vervangen door nieuwe 

Card-Only automaten. Aan de huidige inkomstenderving door inbraken in muntgeldautomaten zal 

dan een einde komen. In verband met de kosten van extra skimmingsmaatregelen worden extra 

beleidsmiddelen ingezet en is het totale projectbudget nu 3,1 miljoen euro. 

We gaan onderzoeken op welke wijze we het huidige parkeervergunningensysteem kunnen 

vervangen. Met dit nieuwe systeem bereiden we ons voor op de digitalisering van de 

parkeerproducten en –processen.  

Openbaar Vervoer 

De uitvoering van het project Toegankelijke haltes loopt nog tot en met 2014, evenals het project 

Dynamisch Reizigers Informatiesysteem (DRIS). 

Verkeersveiligheid 

In 2014 ronden we met de uitvoering van de laatste maatregelen in Engelbert/Middelbert het project 

30 km/uur gebieden af.  

Het project Verkeerseducatie is in de begroting 2014 geschrapt.  
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4. Investeringsbeeld / Financiële kaders 
 

In de geactualiseerde Netwerkanalyse ligt het accent bij het verbeteren van de bereikbaarheid van 

de stad Groningen. De bereikbaarheid van de dynamo’s is daarin een centraal element. Zowel in het 

uitvoeringsprogramma dat hoort bij de geactualiseerde Regiovisie, in de herbestemming van 

middelen bij de provincie Groningen, als in onze eigen herijking van het meerjarenprogramma komt 

deze gedachte naar voren. Meer dan ooit liggen de uitvoeringsprogramma’s van provincie, regio en 

stad in elkaars verlengde en versterken ze elkaar. Substantiële bedragen worden beschikbaar gesteld 

om de bereikbaarheid van onze stedelijke regio en de dynamo’s te verbeteren.  

Ten opzichte van vorig jaar is de financiering van een aantal projecten gewijzigd. Dat heeft te maken 

met de genoemde herijking van uitvoeringsprogramma’s, het (her)bestemmen van RSP- en BDU-

subsidies en de bezuinigingen in het kader van de begroting 2014. De wijzigingen voeren we door in 

overleg met regio en provincie. Het is daarbij nodig om in deze fase, kort na de herijking van de 

uitvoeringsprogramma’s, de kanttekening te maken dat de financiële doorvertaling over de projecten 

nu nog een indicatief karakter kent. Zowel inhoudelijk als financieel is veel bekend, maar nog niet 

alles. Voor een aantal projecten is de verkenningsfase nog niet afgerond of moet die zelfs nog 

beginnen. Samen met provincie en regio zien we dat enige speelruimte op dit moment handig is. 

Financieringsconstructies van projecten gieten we dan ook niet in beton. De middelentoedeling voor 

een aantal onderdelen, zoals de verschillende tranches vanuit de HOV-visie én de investeringen in 

P+R zien wij als taakstellend voor die thema's. Mee- en tegenvallers die op projectniveau kunnen 

ontstaan, willen wij met elkaar gaan verrekenen. Het is goed denkbaar dat deze situatie zich gaat 

voordoen.  

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de (soms indicatieve) inzet van de middelen per 

project. Daarnaast is aangegeven welke partij trekker is van deze projecten. Want dat zijn we, geheel 

in lijn met het samen werken aan de bereikbaarheid van de stedelijke regio, niet altijd zelf. Wel 

denken we altijd mee over de beste oplossingen én dragen we financieel bij; of dat nu op RSP-

pakketniveau of via een aparte eigen bijdrage is. De projecten in de bijlage komen voort uit de 

regionale bereikbaarheidsstrategie (MIP), de HOV-visie en de gezamenlijke investeringsagenda van 

gemeente en provincie. Hieronder wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen per financieringsbron. 

Ontwikkelingen per financieringsbron 

In de tabel zijn 5 verschillende (hoofd)financieringsbronnen aangegeven, namelijk: eigen middelen, 

BDU, RSP, Regio (MIP) en overig. De RSP-middelen zijn daarbij verder uitgesplitst in middelen die 

samenhangen met de HOV-visie (herbestemming RSP/MIT door provincie), de investeringen in HOV-

infra en transferia en de RSP-middelen die al waren verdeeld in het basisconvenant. 
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Eigen middelen 

Het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer wordt al enkele jaren voor een groot deel gefinancierd 

met subsidies. Dat heeft enerzijds te maken met de verminderde financiële armslag van de gemeente 

en anderzijds met onze financiële bijdrage van 80 miljoen euro aan het RSP op pakketniveau. Bij de 

begroting 2014 zijn vanuit de eigen middelen een aantal noodzakelijke bijdragen aan het 

verkeersprogramma toegevoegd; 10 miljoen euro voor de vervanging van het Herewegviaduct (nu 

totaal 20 miljoen beschikbaar) en 20 miljoen euro (vanaf 2015 beschikbaar) voor bus-,  auto-  en 

fietsmaatregelen die in de netwerkanalyse en HOV-visie zijn benoemd. Deze 20 miljoen euro is nauw 

verbonden met de 40 miljoen euro die de provincie in het addendum van haar coalitieakkoord (mei 

2013) beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van het openbaar vervoer (trein en bus). Daar 

waar wij de trekker zijn van de bus-, auto- en fietsmaatregelen, is de provincie dat voor de trein.  

 

BDU 

Tot en met 2013 hadden we elk jaar de beschikking over 3,5 miljoen euro BDU. Hiervan gebruikten 

we 4 ton voor het spaarprogramma Ringwegen dat we samen met de provincie hebben opgezet en 

verdeelden we de overige ruim 3 miljoen euro over verschillende infraprojecten. In de financiering 

van lopende projecten is ruim 13 miljoen euro BDU opgenomen. 

 

Vanaf 2014 vervalt het vrij te besteden deel van 3 miljoen euro. Enerzijds door Rijksbezuinigingen, 

waardoor de provincie minder BDU naar regionale overheden kan doorzetten en anderzijds doordat 

de provincie in nauw overleg met ons de BDU de komende jaren gebruikt voor de aanschaf van 

nieuwe bussen en verbeteringen aan bestaande bussen.  

 

RSP 

Het RSP is de grootste financieringsbron van het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. Het RSP 

bestaat uit meerdere onderdelen. Voor het verkeersprogramma zijn de onderdelen “concrete 

bereikbaarheidsprojecten”, “regionaal mobiliteitsfonds (RMF)” en de middelen “Motie Koopmans” 

de belangrijkste. In dit onderdeel zijn bijvoorbeeld de projecten Zuidelijke Ringweg en Spoorknoop 

Groningen ondergebracht. Naast verkeersprojecten financiert het RSP ook kennis- en 

innovatieprojecten. De kern daarvan is het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De bijdrage van 

35 miljoen euro aan het Groninger Forum komt bijvoorbeeld uit dit REP. 

 

In de tabel in de bijlage is een andere onderverdeling gemaakt. De kolom RSP is ten opzichte van het 

vorige meerjarenprogramma niet veranderd. De kolom RSP HOV-visie is dat wel; deze middelen 

hangen samen met de herverdeling, zoals deze in het addendum coalitieakkoord van Gedeputeerde 

Staten is opgenomen. De provincie stelt de volgende bijdragen beschikbaar, die grotendeels in onze 

stad neerslaan: 

 

 40 miljoen euro voor het openbaar vervoer in de stad Groningen; 

 35 miljoen euro (extra) voor de Spoorknoop Groningen; 

 20 miljoen euro voor de OV-verbinding Leek/Roden-Groningen. Een bijdrage aan de 

ongelijkvloerse spoorwegovergang Paterswoldseweg is daar onderdeel van. 
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Daarnaast nemen we in de tabel de kolom RSP HOV-infra/transferia apart op. Voor deze projecten 

zijn wij, met uitzondering van de bustoe- en afrit Hoogkerk, de trekker. Dit onderdeel van het RSP 

heeft een omvang van 77 miljoen euro voor de gehele regio, waarvan 42 miljoen euro is bestemd 

voor de stad Groningen. De post van ongeveer 11,5 miljoen euro voor investeringen in P+R is nog 

niet verder uitgesplitst. Op dit moment onderzoeken we in overleg met onze regionale partners waar 

en in welke omvang we nieuwe P+R-terreinen aanleggen en/of bestaande P+R-terreinen uitbreiden. 

Hierbij behoort ook de verbetering van de kwaliteit van terreinen. 

 

Regio(fonds) 

In het kader van de actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen en de Netwerkanalyse is ook het 

bijbehorende maatregelenpakket herbevestigd. Vanuit het meerjaren-investerings-programma (MIP) 

van het Regiofonds is in totaal 62 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de bereikbaarheid van 

de gehele regio verbeteren. Bijna 32 miljoen euro hiervan is opgenomen in projecten uit de tabel 

(bijlage). 

 

Overige financieringsbronnen 

De kolom overig omvat een grote diversiteit aan verschillende subsidiebronnen. De meest 

omvangrijke is de bijdrage van 200 miljoen euro uit het MIRT voor de Zuidelijke Ringweg. Verder 

bevat deze kolom onder andere provinciale bijdragen vanuit het MIT, de rijkssubsidie Beter Benutten 

en bijvoorbeeld bijdragen van NS en ProRail.  

 

Themafinanciering HOV-busmaatregelen en aanvullende auto/fiets-maatregelen 

Om uitvoering te geven aan de ambities uit de HOV-visie is een gezamenlijk maatregelenpakket 

opgesteld van provincie en gemeente Groningen. Deze aanvullende maatregelen bedragen in totaal 

95 miljoen euro: 75 miljoen euro van de provincie Groningen en 20 miljoen euro van de gemeente 

Groningen. De maatregelen uit de HOV-visie en de aanvullende auto/fiets-maatregelen die nodig zijn 

in de stad, worden door de gemeente Groningen voorbereid en uitgevoerd.  

Normaal gesproken valt vrijval terug naar de algemene middelen en vindt vandaar uit een integrale 

afweging plaats over de inzet van de vrijval. Voorgesteld wordt om in het geval van onze bijdrage aan 

het maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen van 20 miljoen euro af te wijken van deze lijn en 

hiervoor een gesloten systeem te hanteren. Dit betekent dat positieve resultaten niet meer integraal 

afweegbaar zijn (zoals gebruikelijk op basis van de financiële spelregels), maar worden ingezet 

binnen het totale maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen - Assen. Mocht na uitvoering van 

alle maatregelen blijken dat er financiële middelen overblijven dan vloeit dit geld terug en kan er een 

integrale afweging plaats vinden. 

Onderdeel van het gehele pakket zijn de “HOV-busmaatregelen en aanvullende auto/fiets-

maatregelen“.  Dit deelpakket heeft een totale omvang van 30 miljoen euro en daarvoor willen we 

werken met een programmabudget. Het bestaat uit 20 miljoen voor HOV-busmaatregelen (10 

miljoen euro gemeentelijke eigen middelen, 10 miljoen euro provinciale bijdrage) en 10 miljoen euro 

voor een pakket van auto en fietsmaatregelen (volledig gemeentelijke eigen middelen). Met de 

provincie Groningen is afgesproken dat tekorten/overschotten bij de maatregelen uit dit pakket 

kunnen worden uitgewisseld. Een tekort op het pakket moet met versobering worden opgelost. 
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Aandachts- en knelpunten 

Voor een aantal projecten zien we op dit moment, dat het beschikbare bedrag niet de totaal 

geraamde projectkosten dekt. De situatie voor elk project is verschillend. 

Aandachtspunten: 

 Bustunnel onder het spoor Hoofdstation: 

Binnen het project Knoop Groningen onderzoeken we de bustunnel en werken we die uit. 

Een exacte raming van de kosten is nog niet beschikbaar, maar is naar verwachting hoger dan 

het door de provincie al gereserveerde bedrag van 20 miljoen euro, als onderdeel van de 

HOV-visie. Met de bustunnel realiseren we een jaarlijks exploitatievoordeel voor het OV. Dit 

voordeel kan de eerste jaren worden ingezet om het restant van de benodigde dekking te 

financieren. De duur daarvan is afhankelijk van het totale investeringsbedrag en eventuele 

andere dekkingsbronnen. Daarna ontstaat dan een daadwerkelijk jaarlijks netto-

exploitatievoordeel;  

 P+R Haren: 

Bij de uitwerking van de uitbreiding van de P+R Haren tot een definitief ontwerp is naar 

voren gekomen, dat rekening moet worden gehouden met een totale investering van circa 

5,4 miljoen euro. Op basis van de globale ramingen uit 2011 werd nog uitgegaan van 4,5 

miljoen euro. Dit is een project van regionaal belang en is samen met onze partners provincie 

Groningen en gemeente Haren ontwikkeld. De oplossing van een financieel knelpunt gaan 

we dan ook gezamenlijk bespreken.  

Knelpunten: 

 Bus toe- en afrit Hoogkerk (knelpunt 1,3 miljoen euro): 

Het totale projectbudget is miljoen 4 euro. Op dit project hebben we 1,3 miljoen euro eigen 

middelen bezuinigd. We zijn nog in overleg met de provincie over het de inzet van 1,3 

miljoen euro RSP-middelen (HOV-infra/Transferia). Het betekent wel dat er minder budget is 

voor toekomstige (resterende) projecten. Concreet gaat deze bezuiniging ten koste van de 

ruimte voor de overige P+R Investeringen. In de overzichtstabel (bijlage) is dit al zo 

opgenomen, maar de aanvulling van het projectbudget is dus nog onder voorbehoud; 

 HOV-as West 3e fase (knelpunt 1,2 miljoen euro): 

De totale kosten zijn geraamd op 14 miljoen euro. Hier willen we 1,2 miljoen euro eigen 

middelen bezuinigen en opvangen met RSP-middelen (HOV-infra/Transferia). Ook hierover 

zijn we met de provincie in overleg en is de realisatie van de bezuiniging daarom nog onder 

voorbehoud. De wijziging is al wel opgenomen in de overzichtstabel (bijlage); 

 Herewegviaduct (knelpunt 5-10 miljoen euro): 

De totaal benodigde investering is 25-30 miljoen euro. 20 miljoen euro daarvan hebben we 

inmiddels gereserveerd. Bij de verdere uitwerking in 2014 wordt ook de kostenraming 

concreter ingevuld. Voor het restant van de benodigde dekking kijken we dan ook naar 

bijdragen van onze partners; 
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 Kosten van Groningen Bereikbaar 2015 - 2020 (knelpunt 6,7 miljoen euro): 

De totale kosten van Groningen Bereikbaar zijn bij aanvang in 2012 geschat op 10 miljoen 

euro voor de gehele periode 2012 – 2020. De financiering van de kosten is voor de eerste 

fase (3,3 miljoen euro) gedekt. Wij hebben daar een bijdrage van 1 miljoen euro (30%) aan 

geleverd.  

 

De financiering van kosten van de volgende fases (vanaf 2015/2016) is de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de oprichtende partijen. Naast eigen bijdragen, zijn daarvoor ook 

andere financieringsbronnen zoals Beter Benutten en bijdragen vanuit de betrokken 

projecten in beeld. Het initiatief voor de invulling van het restant van dekking ligt eerst bij de 

organisatie Groningen Bereikbaar; 

 Parkeerplan Oosterpark-/Korrewegwijk (knelpunt: 80 duizend euro): 

Medio 2013 is dit project opgeschort. Er is geen dekking voor de te maken kosten 

(plankosten, bewonersondersteuning, onderzoek en communicatie). De inhoudelijke 

noodzaak voor opstellen van een parkeerplan staat niet ter discussie, maar binnen dit 

programma zijn er geen dekkingsmogelijkheden voor de te maken kosten in 2013 en 2014. 

Oplossingsrichtingen kunnen dus per project verschillen. Al deze projecten, behalve het parkeerplan, 

zijn gezamenlijke projecten met provincie en regionale partners. De financiële knelpunten zijn 

daarmee niet alleen gemeentelijke knelpunten. Dat betekent voor ons dat we gezamenlijk met onze 

partners onderzoeken hoe we deze knelpunten kunnen oplossen.  

Het aandachtspunt dat op korte termijn opgelost moet worden is dat van de P+R Haren. Daar willen 

we snel tot aanbesteding over kunnen gaan. Oplossingen voor de overige punten onderzoeken we 

het komende jaar. 

 

 

  



 
16 

5. Overzicht projecten 2014 – 2017 
 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle projecten voor de periode 2014 – 2017, voor zover 

die nu bekend zijn. Het gaat dan om projecten die wij als gemeente realiseren, projecten die wij 

(gedeeltelijk) financieren en projecten die op ons grondgebied plaatsvinden, in samenwerking met 

andere overheden en partijen. Daarbij staan ook meerdere studieprojecten. 

In het schema hebben we verder de projecten vermeld die in 2013 zijn afgerond en de projecten die 

in de begroting 2014 zijn geschrapt.  

In het overzicht is ook opgenomen de wijze waarop de projecten worden gefinancierd. 


