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De raad besluit: 
I. het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016-2019 vastte stellen. 

Samenvatting 

In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer is onze investeringsagenda voor de periode 2016 - 2019 
beschreven. Het is het concrete uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Beschreven 
worden de projecten die we zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners. Tot na 2020 wordt de 
inhoud van dit programma voornamelijk bepaald door de grote infrastructuurprojecten in de stad: Aanpak 
Ring Zuid en Spoorzone Groningen. Een derde (nieuw) groot element in het programma is de 
Fietsstrategie met daaronder vele projecten in het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 

Het meerjarenprogramma laat enerzijds zien welke projecten en activiteiten we concreet gaan uitvoeren en 
gaat anderzijds in op de voorbereidingen die we treffen om ook gesteld te staan voor de veranderingen en 
ontwikkelingen op de langere termijn. Nieuwe elementen zijn, naast de Fietsstrategie, een verkenning naar 
de Westelijke Ringweg en een visie op het stedelijke openbaar vervoer. Naast alle maatregelen is ook de 
periode van uitvoering ervan een uitdaging, omdat we te maken gaan krijgen met overlast en hinder. Ook 
daar bereiden we ons op voor, met een centrale rol voor Groningen Bereikbaar. 

B&W-besluit d.d.: 17 november 2015 



Aanleiding en doel 

Jaarlijks geven we inzicht in het programma Verkeer en Vervoer met het overzicht van doelen en projecten 
voor de komende 4 jaren en een doorkijk naar de periode daarna. Dit jaar heeft het meerjarenprogramma 
betrekking op de periode 2016 - 2019. 

Kader 

De totale omvang van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 is 1,3 miljard euro. Met dit 
grote investeringsbedrag werken we aan een ingrijpende verbetering van de bereikbaarheid van stad en 
regio. Samen met onze partners creëren we zo de voorwaarden voor een blijvende ontwikkeling en groei 
van de stad (in een krimpende regio). 
Er gaat veel gebeuren de komende jaren. Dat veroorzaakt overlast en hinder en om dat in goede banen te 
leiden is de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar van groot belang. 

Argumenten en afwegingen 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 
In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer beschrijven we onze investeringsagenda voor de periode 
2016 - 2019. Het is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de korte termijn, maar omvat ook de projecten 
die langer doorlopen zoals Aanpak Ring Zuid. Het is de weergave van de projecten, die we zelf doen of 
waarin we samenwerken met onze partners. 
De uitvoeringsfase van de Aanpak Ring Zuid en de Groningen Spoorzone, twee beeldbepalende projecten 
voor een robuuste verbetering van de bereikbaarheid van stad en regio, komt snel dichterbij. Vanaf 2017 
worden deze daadwerkelijk merkbaar op straat en voor iedereen. Het Meerjarenprogramma Verkeer en 
Vervoer 2016-2019 omvat echter veel meer dan alleen deze twee projecten. Nieuw ten opzichte van een 
jaar geleden is bijvoorbeeld de Fietsstrategie, een innovatieve nieuwe visie op het gebruik van de fiets in 
onze stad, met investeringen van in totaal 85 miljoen euro. Ook denken we al na over de wat langere 
termijn en studeren we in 2016 op de oplossingen voor andere stedelijke bereikbaarheidsproblemen zoals 
de Oosterhamrikzone en, nieuw in het programma, de Westelijke Ringweg. Daarnaast gaan we in 2016 aan 
de slag met het formuleren van onze visie op het stedelijke openbaar vervoer. Naast deze grote projecten 
omvat het programma echter ook vele andere en kleinere projecten en activiteiten. Het complete 
meerjarenprogramma is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Participatie van stakeholders, bedrijven, bewoners, etc. vindt niet plaats op programmaniveau, maar wordt 
georganiseerd op projectniveau of in de vormgeving van processen zoals bijvoorbeeld voor de 
Fietsstrategie of de nieuwe visie op de binnenstad. 

Financiële consequenties 

Het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 heeft geen directe financiële consequenties. 
Het overzicht van het complete programma is weergegeven in de bijlage, met de projectentabel, inclusief 
planning en beschikbare financiële middelen. 

Overige consequenties 

Niet van toepassing. 

Vervolg 
In de bijlage van het Meerjarenprogramma is een overzicht gegeven van alle lopende en nieuwe projecten, 
gekoppeld aan tijd en geld. De komende jaren staan in het teken van realisatie van deze projecten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Vooraf 

2016 is ons Jaar van de Fiets. Het markeert de beginfase van een nieuwe stap in ons fiets- of eigenlijk 
in ons mobiliteitsbeleid. Met het vaststellen van de Fietsstrategie, geven we de fiets een 
prominentere rol in het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer, naast de andere iconen: Aanpak 
Ring Zuid (ARZ) en Groningen Spoorzone. 

De totale omvang van het programma, 1,3 miljard euro, laat zien dat onze ambities groot zijn. Met 
deze investeringen verbeteren we de bereikbaarheid van stad en regio ingrijpend en voor de langere 
termijn, noodzakelijk voor een blijvende ontwikkeling van de stad en structurele versterking van de 
werkgelegenheid. De weergegeven looptijd van het programma is weliswaar vier jaren, maar enkele 
projecten lopen langer en ook bereiden we ons al nadrukkelijk voor op de periode daarna. 

Concreet verwachten we in 2016 meerdere zichtbare stappen te zetten. De realisatiefase van 
meerdere fietsprojecten gaat dan van start, de gunning van de ARZ zet de voorbereidingen voor de 
uitvoering in een hogere versnelling en als de Visie Binnenstad is vastgesteld kan ook de uitvoering 
van maatregelen daaruit snel worden opgepakt. Met de verkenning naar de Westelijke Ringweg en 
het formuleren van onze visie op het stedelijke openbaar vervoer kijken we al weer verder vooruit. 

Na 2016 gaan de grote projecten in uitvoering: de ombouw van de Zuidelijke Ringweg en de 
verbouwing van het Hoofdstation. Dat gaat gepaard met overlast en verkeershinder, die de stad zo'n 
vijfjaar lang gaat merken. De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar is daarop ons 
antwoord. Onder regie daarvan werken alle betrokken partijen met grote inspanning aan de 
voorbereidingen. Diverse ondersteunde projecten zijn al gereed, zoals de Oostelijke Ringweg en 
Noordzeebrug, de Sontbrug en de uitbreiding van P+R Haren. Vele andere projecten zoals 
verbetering van het fietsnetwerk, het HOV-bussysteem, de uitrol van verkeersmanagement en de 
uitbreiding van P+R liggen op schema. Ondertussen wordt ook de communicatie steeds intensiever 
en wordt het bedrijfsleven actiever door hun eigen bijdrage in mobiliteitsbeperkende maatregelen te 
organiseren. Het worden uitdagende jaren. 



1. Inleiding 

De uitvoeringsfase van de Aanpak Ring Zuid en de Groningen Spoorzone, twee beeldbepalende 

projecten voor een robuuste verbetering van de bereikbaarheid van stad en regio, komt snel 

dichterbij. Vele voorbereidingen liggen goed op koers en vanaf 2017 worden de gezamenlijke 

inspanningen met onze partners daadwerkelijk merkbaar op straat en voor iedereen. 

Het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 omvat echter veel meer dan alleen deze 

twee projecten. Nieuw is namelijk de Fietsstrategie, een innovatieve nieuwe visie op het gebruik van 

de fiets in onze stad, met investeringen van in totaal 85 miljoen euro. Ook studeren we op de 

oplossingen voor andere stedelijke bereikbaarheidsproblemen zoals de Westelijke Ringweg en 

Oosterhamrikzone. Al met al bevat het programma een omvangrijk maatregelenpakket. 

Fietsstrategie 

Groningen is en blijft een echte fietsstad. Fietsen is vaak eenvoudigweg de snelste manier van 

transport en is het gezonde en duurzame alternatief voor de auto. Het verder uitbouwen hiervan is 

een prominent nieuw element in het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. We geven de fiets 

letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Met een set van harde infrastructurele maatregelen en een sterke 

inzet op het gedrag van de fietser, willen we het (al hoge) gebruik van de fiets nog vergroten. 

Groningen Bereikbaar 

Het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de stad in de komende jaren, vanaf 2017 tijdens de 

uitvoering van de grote projecten, is dé grote, gezamenlijke opgave. In 2016 zijn de voorbereidingen 

daarvoor nog in volle gang, met diverse projecten, groot en klein. De samenwerkingsorganisatie 

Groningen Bereikbaar voert de regie op de totale projectoverstijgende uitvoeringsplanning en werkt 

in samenwerking met de stad en bedrijfsleven aan eenduidige communicatie en reisalternatieven. 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 

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

periode 2016 - 2019. Het is ons concrete uitvoeringsprogramma voor de korte termijn, maar omvat 

ook de projecten die langer doorlopen zoals Aanpak Ring Zuid. Het is de weergave van de projecten, 

die we zelf doen of waarin we samenwerken met onze partners. 

Tot na 2020 zijn de grote infrastructuurprojecten in de stad iconen van werken aan bereikbaarheid. 

Het resultaat van die projecten is belangrijk voor de ontwikkeling en leefbaarheid van stad en regio 

voor vele jaren. Voordat het echter zover is, ligt er nog een grote uitdaging om in de periode van 

werkzaamheden die bij de projecten hoort, de stad ook bereikbaar te houden. Groningen Bereikbaar 

is daarin cruciaal. Samen met de nieuwe Fietsstrategie zijn dit de hoofdonderdelen van het 

programma. Naast deze grote projecten omvat het programma echter ook vele andere en kleinere 

projecten en activiteiten. 

De belangrijkste en nieuwe elementen van het programma en de financiële kaders worden kort 

toegelicht. Het overzicht van het complete programma is gegeven in de bijlage, met de 

projectentabel, inclusief planning en beschikbare financiële middelen. 



The Next City 

Dit meerjarenprogramma is opgezet vanuit de invalshoek van bereikbaarheid en verkeer. In het 

ruimtelijk domein gaat het echter vaak om meer. Zo zijn projecten zoals de Oosterhamrikzone een 

onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling en geven bijvoorbeeld de Aanpak Ring Zuid en ook 

de Westelijke Ringweg mogelijkheden om ook met de naastgelegen omgeving aan de slag te gaan. 

We maken daarin steeds integrale afwegingen. 

Het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer is daarom steeds onderdeel van de stedelijke 

ontwikkeling in brede zin. Het verbindende element daarin is The Next City. In 2016 werken we 

onder deze naam aan een nieuwe omgevingsvisie, als opvolger van de huidige structuurvisie. 

Dit wordt een vereiste vanuit het Rijk, want dat treft namelijk voorbereidingen voor een omvangrijke 

wetswijziging: de Omgevingswet (Ow). Bedoeling is dat de Omgevingswet in 2018 van kracht wordt. 

Net als de meeste gemeenten oriënteren wij ons nu ook op de implementatie van de Omgevingswet. 

Dit moet leiden tot een plan van aanpak in de eerste helft van 2016. 

Eén van de onderdelen van de Omgevingswet is een verplichte Omgevingsvisie voor Rijk, provincie en 

gemeenten. Daarom werken we aan een nieuwe omgevings\!/isie, waarmee we invulling geven aan de 

bmgevingswet en waardoor de omgevingsvisie de structuuriisie vervangt. Samen met Stad en uw 

raad zullen we in The Next City onze visie op de ontwikkeling van de stad verwoorden. 

De nieuwe omgevingsvisie laat de samenhang tussen de diverse programma's zien en geeft zo 

uiteindelijk ook weer richting aan het programma Verkeer en Vervoer voor de langere termijn. 



2. Programma Verkeer en Vervoer 

De Bereikbare Stad 

Groningen is de grootste stad en toonaangevend in het noorden van Nederland. Met een 

concentratie van topvoorzieningen, veel werkgelegenheid en kennisinstellingen en met een 

bruisende binnenstad. De aantrekkingskracht op economisch, onderwijs en cultureel gebied op de 

regio is enorm. Die positie willen we versterken en dat vraagt om een stad die altijd en duurzaam 

bereikbaar is, binnen de stad, vanuit de regio en van daar buiten. 

Om die bereikbaarheid te waarborgen voor de langere termijn, hebben we in 2013 samen met onze 

partners de regionale bereikbaarheidsstrategie vernieuwd. Daarmee bereiden we ons voor op de 

verwachte groei van de stad naar 225.000 inwoners of meer, op de toenemende afhankelijkheid van 

de stad vanwege een doorzettende krimp in de regio en op een aantrekkend economisch klimaat. 

Bereikbaarheid is daarbij geen doel op zich, maar randvoorwaardelijk en faciliterend voor 

ontwikkeling. Zo dragen we bij aan een stad en regio met meerwaarde: met optimale 

vestigingsmilieus voor wonen en werken en met een hoge omgevings|waliteit. 

Visie op Verkeer 

We willen naar een goed en duurzaam bereikbare stad, met een aangename, veilige en gezonde 

leefomgeving, voor zowel onze eigen inwoners, als die van buiten de gemeentegrenzen. Het 

uitgangspunt daarbij is "met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet". 

We investeren nu noodzakelijkerwijs nog veel in infrastructuur voor alle vervoermiddelen. Daarna 

lopen we echter tegen fysieke grenzen aan. In een transitie naar duurzame gedragsveranderingen in 

mobiliteit zien we de mogelijke vernieuwingen om ook op lange termijn de bereikbaarheid van de 

stad te garanderen. Onze compacte stad, de dynamo's als bronnen van stedelijke ontwikkeling, de 

focus op de fiets en een sterk systeem van openbaar vervoer bieden hiervoor grote kansen. 

Daarnaast gaan technologie en Intelligente Transport Systemen (ITS) ons mogelijkheden geven die 

we nu nog niet kennen. 

Vervoerssysteem 

De reiziger staat voor ons centraal en die is prima in staat zijn eigen keuzes te maken. Een optimaal 

functionerend en betaalbaar vervoersysteem biedt daarom diverse reismogelijkheden en 

keuzevrijheid. In de kern organiseren we de bereikbaarheid van stad en regio met een integraal 

vervoersysteem met alle modaliteiten: fiets, bus/trein, auto en voetganger. De basis is een 

samenhangend stelsel van veilige snelle fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer, een 

autonetwerk met voldoende capaciteit en mogelijkheden voor ketenmobiliteit (zoals P+R). 

Specifiek in de binnenstad ligt vanuit het programma Verkeer bezien de nadruk op de verblijfsfunctie. 

Het primaat ligt daarom bij de voetganger. Een goed bereikbare binnenstad is van belang voor alle 

doelgroepen en gebruikers, van binnen en buiten de stad en al deze wensen komen samen in de 

nieuwe visie op de binnenstad. 



Duurzaam bereikbaar 

De strategie om een goed en duurzaam bereikbare stad te worden hebben we in 2013 samen onze 

regionale partners geactualiseerd en beschreven in de Netwerkanalyse en De Bereikbare Stad. Onze 

kernpunten daarin zijn: 

• Optimale bereikbaarheid van dynamo's en andere stedelijke, economische toplocaties; 

• Ontwikkeling van vervoerknooppunten tot ruimtelijke centra van activiteit; 

• Uitbouw van Fiets, Openbaar Vervoer en P+R en completeren van het autonetwerk; 

• Optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit van het vervoersysteem en spreiding van 

vervoersvraag. 

Duurzaamheid heeft ook betrekking op de robuustheid van onze keuzes en investeringen. Dat begint 

de inzet op duurzame vervoermiddelen zoals lopen, fiets en openbaar vervoer. We houden 

daarnaast steeds rekening met de houdbaarheid en nut en noodzaak van infrastructuur op de 

langere termijn. Daarbinnen brengen we verfijningen aan met bijvoorbeeld de Green Deal Zero 

Emission Stadslogistiek (bevoorrading binnenstad), de aandacht voor nieuwe voertuigtechnieken in 

de concessie voor het busvervoer en de stimulering van alternatieve aandrijftechnieken in het 

autoverkeer. 

Deelprogramma's 

Het programma Verkeer bestaat uit een 6-tal deelprogramma's en de inzet daarop is in hoofdlijnen 

als volgt: 

1. Fiets 

De fiets heeft een groot aandeel in de stedelijke mobiliteit (meer dan 60%) en door sterk in 

te zetten op verbeteringen van fietsinfrastructuur (routes en stallingen) en op het gedrag van 

fietsers, werken we aan een duurzaam gebruik van de stad, het vestigingsklimaat en de 

bereikbaarheid en willen we tegelijkertijd de gezondheid van Stadjers verbeteren en de 

veiligheid vergroten; 

2. Openbaar Vervoer 

Het openbaar vervoer is als vervoermiddel en als alternatief voor de auto belangrijk voor de 

stedelijke ontwikkeling en met de schaalsprong in kwaliteit met de verbeteringen op het 

spoor en het HOV-bussysteem, investeren we fors in de aantrekkelijkheid van het regionale 

en stedelijke openbaar vervoer, waarbij we ook de beschikbaarheid van de bus in de stad 

voor alle Stadjers blijven bewaken; 

3. Auto 

De auto is en blijft een essentieel vervoermiddel vanuit de dunbevolkte regio voor het sociaal 

en economisch functioneren van Stad en regio en daarom pakken we grote knelpunten in het 

wegennet aan, waarmee we zowel de stedelijke bereikbaarheid voor lange tijd verbeteren 

(voor mensen en goederen) als de kwaliteit van de leefomgeving verhogen; 

4. Parkeren 

Met voldoende en vindbare parkeervoorzieningen in de (binnen)stad en langs de rand (P+R), 

faciliteren we de inwoners, bezoekers en gebruikers van onze Stad, zonder dat dit ten koste 

gaat van de leefomgeving, op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze; 



5. Verkeersveiligheid 
De veiligheid in verkeer is geborgd in het ontwerp van nieuwe situaties en bestaande 

knelpunten pakken we zo veelal binnen specifieke projecten aan, maar omdat er niet of 

nauwelijks meer concentraties van ongevallen in de stad voorkomen gaan we ons ook in 

sterke mate richten op verkeersgedrag via speciale educatieve en scholenprogramma's; 

6. Overig Verkeer 

De luchtkwaliteit in de stad voldoet ruim aan de wettelijke normen en we monitoren om de 

vijf jaar of de verbetering zich doorzet, maar voor de vermindering van de overlast van 

wegverkeerslawaai werken we aan de uitvoering van het Actieplan 2013-2018, door in 

lopende projecten daarvoor maatregelen mee te nemen. 

Uitbreiding programma 

De Stad is continu in ontwikkeling en dus het programma Verkeer en Vervoer ook. Ter voorbereiding 

op nieuwe onderdelen van het programma doen we eerst onderzoek en formuleren we onze visie op 

onderwerpen. 

De veranderingen in het openbaar vervoer zijn de komende jaren groot. Daarom starten we met het 

opstellen van onze eigen visie op het stedelijke openbaar vervoer, als aanvulling op de HOV-visie uit 

2013 en betrekken daarbij ook het publiek vervoer. Daarnaast werken we in 2016 met onze partners 

verder aan de OV-Ontwikkelagenda waarin de toekomst van het openbaar vervoer in Noord-

Nederland wordt uitgezet. 

Verder gaan we samen met de provincie starten met een verkenning naar het ongelijkvloers maken 

van de Westelijke Ringweg, zodat dit na de Aanpak Ring Zuid kan worden uitgevoerd. Ook gaan we 

onderzoeken hoe we het P+R-gebruik kunnen stimuleren, naast alle investeringen in terreinen die we 

al doen. 

Steeds meer en steeds sneller ontwikkelt onze stad zich als Smart City. De inzet van Informatie- en 

CommunicatieTechnieken (ICT) verandert in hoog tempo en we bekijken hoe met ICT het bestuur, de 

veiligheid in de stad, lokale energieopwekking, toerisme en onderwijs slimmer kunnen worden 

georganiseerd. In de wereld van Verkeer en Vervoer ontstaan steeds meer mogelijkheden voor de 

reiziger voor een reisadvies op maat. Ook in de oplossingen die wij als wegbeheerder kunnen 

inzetten, vindt in hoog tempo innovatie plaats. Mobiliteitsmanagement in den brede neemt 

daardoor snel nieuwe vormen aan. Met subsidies willen we experimenten starten om gedragskeuzes 

van fietsers (routes) te kunnen monitoren en mogelijk te beïnvloeden. Ook bouwen we onze 

betrokkenheid bij de landelijke onderzoeks- en kennistrajecten naar Intelligente Transportsystemen 

(ITS) verder uit door oplossingen in te zetten in de Groningse situatie. Het is daarom zeer interessant 

om inzichtelijk te maken wat deze nieuwe mogelijkheden voor onze Stad kunnen gaan betekenen. 

Tot slot willen we bekijken hoe we "Lopen" als vervoermiddel een nadrukkelijkere plek in het 

stedelijke mobiliteitsbeleid geven. Op de landelijke schaal wordt bijna 1 op de 5 van alle 

verplaatsingen lopend gemaakt en in stedelijke omgevingen ligt dat nog hoger. In de nieuwe visie op 

de binnenstad geven we daarom al nadrukkelijk prioriteit aan de voetganger. Een interessante vraag 

is hoe we dit kunnen verbreden naar de rest van stad, net als voor de Fiets, vanuit het belang als een 

duurzame, gezonde en toekomstbestendige wijze van vervoer. 



Omgaan met aardbevingen 

Ook de stad heeft te maken met de effecten van aardbevingen. Vandaar dat de Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG) de stad, als één van de gebiedsteams, gevraagd heeft om inbreng te 

leveren voor zijn Meerjarenprogramma. Op 4 november 2015 heeft de NCG zijn concept

meerjarenprogramma gepresenteerd. In onze inbreng hebben we onder andere aandacht gevraagd 

voor de effecten van aardbevingen op de bereikbaarheid van de stad. Het belang van infrastructuur 

wordt door de NCG weliswaar aangestipt, maar in onze ogen is extra onderzoek nodig. Hiervoor 

vragen wij van de NCG dan ook opnieuw de aandacht. Eventuele consequenties daarvan nemen we 

daarna op in het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. 

Agenda 

De hoofdlijn van onze bereikbaarheidsagenda voor de komende jaren is weergegeven in onderstaand 

schema. In dit Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016 - 2019 is beschreven aan welke 

projecten we nu concreet werken en hoe deze worden gefinancierd. 

Jaar van de Fiets 
Visie Binnenstad 

Verkenning Westelijke Ringweg 
studie Oosterhamrikzone / Bereikbaarheid UMCG 

Visie stedelijk OV 

Nieuwe concessie OV - bus 

Nieuwe concessie OV - regionale trein 

Opening Sontwegverbinding /Ringwegprojecten 
Oplevering PRIS 
Opening uitbreiding P+R Haren 

Opening HOV-as West 
HOV 3= tranche 
Opening P+R Reitdiep 

Start Aanpak Ring Zuid 
Opening P+R Meerstad 
Start Groningen Spoorzone 

Opening Groninger FORUM / Oostwand 

Oplevering Spoorse Projecten 

Opening Ring Zuid 

Start Ombouw Westelijke Ringweg 



3. Projecten 2016 - 2019 in hoofdlijnen 

Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste projecten voor de komende jaren in 7 clusters: 

Fietsstrategie 

Aanpak Ring Zuid 

Groningen Spoorzone / Stationsgebied 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

Regionale (auto)bereikbaarheid 

Benutting en Mobiliteit 

Overige stedelijke projecten 

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

tijd en geld. 

Fietsstrategie 

Onder de titel "Wij zijn Groningen Fietsstad" is in 2015 een grote stap voorwaarts in ons fietsbeleid 

gezet. Samen met de stad hebben we gewerkt aan een nieuwe Fietsstrategie op basis van innovaties, 

experimenten en slimme en gezonde oplossingen op fietsgebied. 

Bij de Fietsstrategie hoort het Uitvoeringsprogramma 2015-2025. Daarin zijn bijna 50 grote en 

kleinere projecten en activiteiten opgenomen, met een totale investeringsomvang van 85 miljoen 

euro. De fietsprojecten zijn op te delen in 3 groepen: 

• Comfort en Gedrag (1 miljoen euro) 

» Ontbrekende schakels en knelpunten (51 miljoen euro) 

• Fietsparkeren op maat (33 miljoen euro) 

We zetten dus financieel stevig in op het realiseren van ontbrekende delen van routes en 

verbindende schakels. Met meer dan 10 verschillende projecten in de komende 4 jaar verdichten we 

het fietsnetwerk en verkorten we routes. 

Slimme Routes 

Door te communiceren over en investeren in alternatieven voor druk bereden fietsroutes, verdelen 

we de grote aantallen fietsers beter over het beschikbare fietsnetwerk. De Slimme Route naar 

Zernike trekken we door tot het Hoofdstation en we ontwikkelen nieuwe slimme routes naar Haren 

en Ten Boer en over de Diepenring. 
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Ontbrekende schakels en knelpunten 

Vanuit het uitvoeringsprogramma van de Fietsstrategie is een 6-tal nieuwe projecten opgenomen in 

het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer: 

• Fietspad Walfridusbrug-Groningen Noord 

• Verbeteren fietspad Midscheeps 

• Fietsbrug Oosterkade/Winschoterkade/Eemskanaal 

• Fietspad Helperzoom 

• Fietsstraat Korreweg 

• Fietsvriendelijker Hereweg/Verlengde Hereweg 

De uitvoering van al deze projecten is gepland binnen de looptijd van dit Meerjarenprogramma. 

Fietstunnel en -^stalling Hoofdstation 

We geven de fiets de plek in het stationsgebied die hij verdient. In samenhang met het project 

Groningen Spoorzone realiseren we een spoorkruisende fietstunnel, een extra (ondergrondse) 

fietsstalling en een maaiveldstalling op de oostflank. Zo verfijnen we het fietsnetwerk (minder 

omrijden), ontsluiten we het zuidelijke stationsgebied rechtstreeks en breiden we de 

stallingscapaciteit van 10.000 naar 15.000 plaatsen. Op de langere termijn (2030) voorzien we een 

verdere doorgroei naar een totale stallingscapaciteit van 17.500 plaatsen met een extra stalling aan 

de zuidzijde van het station.. 

De investeringskosten van de tunnel zijn voorlopig geraamd op 11,3 miljoen euro, daarvoor is 12 

miljoen euro gereserveerd. De omvang van de ondergrondse stalling is vergroot naar 5000 plaatsen 

en de investeringskosten zijn daarom nu geraamd op 16,5 miljoen euro. De kosten van een stalling 

op de oostflank moeten nog worden bepaald. 

Aanpak Ring Zuid 

De verbouwing van de Ring Zuid is het belangrijkste en grootste infrastructuurproject in de Stad en 

daardoor ook van invloed op de inhoud van het totale programma Verkeer en Vervoer. De 

bereikbaarheid van Stad en regio wordt er sterk mee verbeterd en de verkeersveiligheid en het 

leefklimaat krijgen een sterke positieve verandering. De investering levert een enorme bijdrage aan 

de economische ontwikkeling van stad en regio. 

Eind 2014 is het Tracébesluit ondertekend door de Minister van Infrastructuur en Milieu en is de 

Realisatieovereenkomst tussen de drie betrokken overheden vastgesteld. In 2015 is daarna het 

proces van aanbesteding gestart en via een concurrentiegerichte dialoog wordt de uiteindelijke 

aannemer geselecteerd (begin 2016). We verwachten dat medio 2016 het Tracébesluit 

onherroepelijk is. Parallel daaraan werkt de aannemer gedurende 2016 het ontwerp uit en bereidt 

het uitvoeringswerk voor. Vanaf begin 2017 kan dan de daadwerkelijke ombouw starten, die dan 

vervolgens zo'n 5 jaar gaat duren. Oplevering is nu voorzien in 2021/2022. Het totale projectbudget 

is 693 miljoen euro (prijspeil 2014, inclusief bijdrage aan Groningen Bereikbaar). 
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Helperzoomtunnel 

Onderdeel van de aanbesteding van de Aanpak Ring Zuid is de realisatie van de Helperzoomtunnel 

onder het spoor, waarmee we de lokale bereikbaarheid van de zuidelijke wijken verbeteren. De 

planning van de aanleg van de tunnel wordt nauw afgestemd op de werkzaamheden vanuit de 

Groningen Spoorzone. De beroepen ten aanzien van de omgevingsvergunning zijn inmiddels door de 

Rechtbank afgewezen, maar belanghebbenden kunnen nog beroep indienen bij de Raad van State. 

Bus toe- en afrit Hoogkerk 

Door de aanleg van een toe- en afrit specifiek voor de bus vanaf de P+R-Hoogkerk op de A7 creëren 

we exploitatievoordelen en rijtijdwinsten die ingezet kunnen worden voor (nieuwe) busroutes door 

de zuidelijke wijken. Dit project zit vooraan in de beoogde planning van de werkzaamheden van de 

Aanpak Ring Zuid en is eind 2017 beschikbaar (afhankelijk van de uitkomst van het 

aanbestedingsproces). 

Groningen Spoorzone / Stationsgebied 

Groningen Spoorzone is, naast de ARZ, het tweede grote en bepalende project de komende jaren. 

Het omvat zowel de grootschalige verbetering van de bereikbaarheid per spoor met aanverwante 

projecten voor bus en fiets als de voorbereidingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het zuidelijke 

stationsgebied. 

Het Hoofdstation is het belangrijkste en grootste OV-knooppunt van Noord-Nederland. Met meer 

treinen, treinen die kunnen doorrijden door het Hoofdstation en een sterke verbetering van de 

overstapmogelijkheden tussen regionale en landelijke treinen, gaan we veel (tijd)winst realiseren 

voor de reizigers. Met de aanleg van de bustunnel wordt de Stationsweg ontlast en creëren we de 

mogelijkheden voor de gewenste toekomstige verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van 

de sporen. Hierdoor ontstaan kansen voor de herinrichting van het voorplein en het verbeteren van 

de loopstroom naar de binnenstad. De uitplaatsing van het huidige opstelterrein biedt 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van het stationsgebied ten zuiden van de sporen en de 

mogelijke verplaatsing van het busstation. Daarbij verkennen we ook de mogelijkheid van een 

internationaal busstation. 

Vanaf 2016 starten de werkzaamheden eerst met het projectdeel zuid-oost (opstelterrein 

Rouaanstraat tot en met station Europapark). In de jaren 2017 tot 2020 krijgen we te maken met 

grootschalige buitendienststellingen van het treinverkeer, om de sporen te verleggen en een 

fiets/voetganger- en bustunnel te realiseren. 

De onder Fietsstrategie beschreven aanleg van de fietstunnel- en stalling zijn in ontwerp en realisatie 

onderdeel van Groningen Spoorzone. 

Begin 2015 is het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp "Mooi" vastgesteld, op basis van het totaal 

beschikbare projectbudget van 248 miljoen euro (exclusief fietstunnel en -stalling). 
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

De basis voor de doorontwikkeling van het regionale en stedelijke openbaar vervoersysteem is de 

HOV-visie, die samen met de Netwerkanalyse in 2013 door de regionale samenwerking Groningen -

Assen is opgesteld. 

Vanaf 2013 werken we stapsgewijs aan de transformatie van het openbaar vervoer naar een 

hoogwaardig systeem van trein en bus. In de HOV-visie is de trein de ruggengraat van de HOV-

structuur en daar waar geen trein aanwezig is, zijn dat de HOV-bussen. De verbetering van het 

treinsysteem omvat naast Groningen Spoorzone ook de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden, het 

vierde spoor en extra perron bij station Europapark en de pendel tussen Groningen-Assen en wordt 

gerealiseerd in de periode 2017-2020. 

Busmaatregelen HOV-visie 

Het bussysteem is gereorganiseerd en sinds 2014 rijden er op 5 lijnen nieuwe HOV-bussen (Qlink). In 

2016 worden de laatste noodzakelijke maatregelen gerealiseerd zoals de busbaan Kolendrift en het 

knooppunt UMCG-noord, waarmee vanaf de dienstregeling 2016 ook de volgende HOV-lijn (Q-link 

groen, nu lijn l l j straks lijn 1) kan gaan rijden tussen station Europapark en Z^rnike/Zuidhorn. 

Daarmee zijn dan ambitieniveau l e n 2 van de HOV-visie bereikt. ' 

Onderzocht wordt nog welke verbeteringen op de Stationsweg kunnen worden aangebracht om 

daarmee de huidige vertragingen in het busvervoer te verminderen. Te verwachten is namelijk dat 

deze tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg tijdelijk nog verder gaan verslechteren. De 

ingrepen kunnen medio 2016 worden gerealiseerd en financiële dekking van de maatregelen is 

ondergebracht in het pakket HOV-busmaatregelen (ambitieniveau 1 en 2). 

HOV-as West 

Met het realiseren van een specifieke busroute van de P+R Hoogkerk tot het Hoofdstation, de HOV-

as West, creëren we een snelle, betrouwbare busverbinding door de stad, die van groot belang is 

voor de bereikbaarheid en de OV-exploitatie. De realisatie van het laatste gedeelte tussen 

Paterswoldseweg en Hoofdstation, wordt afgerond in het voorjaar van 2016. 

In het projectbudget zijn ook opgenomen de plankosten voor de afstemming met aanleg van de 

tunnel onder de spoorwegovergang in de Paterswoldseweg. 

Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden 

Het lange termijn beeld HOV laat zien dat de vervoersvraag tussen Groningen en Leeuwarden zo 

groot is, dat het nodig is om elk uur een extra sneltrein tussen deze steden te laten rijden. Daarom 

wordt door ProRail, in samenwerking met de regionale partijen, een verbetering en verdubbeling van 

het spoor voorbereid. De vaststelling van het Ontwerp TracéBesluit is verwacht eind 2016. Naar 

verwachting zal de extra sneltrein dan in 2019 kunnen gaan rijden. 
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Visie Binnenstad 

Samen met de stad werken we aan een nieuwe visie op de binnenstad. Eén van de elementen daarin 

om de aantrekkelijkheid voor de voetganger (en fietser) sterk te vergroten, is het verplaatsen van de 

haltering van de bus vanaf de Grote Markt en A-kerk, naar respectievelijk de Diepenring en de 

Westerhaven. Deze nieuwe busroutes vergen een grondige optimalisatie, om ervoor te zorgen dat er 

geen rijtijdverliezen en grote schommelingen in rijtijden ten opzichte van de huidige routes gaan 

optreden. Deze nieuwe visie moet eerst nog worden vastgesteld, voordat de maatregelen kunnen 

worden genomen. De planning daarvoor is begin 2016. In dat geval beogen we dat daarna snel de 

noodzakelijke verbetering op de route van de doorstroming van de bus wordt gerealiseerd, waarna 

de bus aan de westzijde van de binnenstad al vanaf de dienstregeling 2017 de nieuwe route kan 

volgen. 

Station Hoogkerk 

We zijn voornemens om samen met de provincie een verkenning naar een mogelijk station Hoogkerk 

uit te voeren. Dat is één van de nieuwe stations die kansrijk zijn voor subsidie van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. De voorgenomen verhoging van de rijksbudgetten vanuit deze herijking 

Spoor maken een investeringsbijdrage tot 50% mogelijk voor station Hoogkerk. 

P+R knooppunten 

Met Park+Ride bieden we de forens en bezoeker van de stad een gunstig reisalternatief naar de 

(binnen)stad in plaats van de auto. Er kan gratis worden geparkeerd aan de rand van de stad en 

tegen beperkte kosten kan met de bus tot in het hart van de stad worden gereisd. De P+R locaties 

zijn met de stedelijke dynamo's en met elkaar verbonden via HOV-assen. Het zijn knooppunten in het 

openbaar vervoersysteem, net als de treinstations en de knoop UMCG-noord. 

De uitbreiding van het bestaande P+R-terrein Haren met 500 plaatsen is in 2015 afgerond. Eind 2016 

komt de nieuwe P+R-Reitdiep (300 plaatsen) beschikbaar en vervangt dan de huidige P+R Zernike. 

Begin 2017 is dan ook de nieuwe P+R-Meerstad (400 plaatsen) gereed. Ook wordt momenteel de 

verbetering van de kwaliteit van reizigersvoorzieningen op bestaande locaties voorbereid, die eind 

2016 worden gerealiseerd, in het project Kwaliteitsimpuls P+R. Samen met Groningen Bereikbaar 

gaan we onderzoeken hoe we het gebruik van de P+R-voorzieningen verder kunnen verhogen. 

Op verzoek van Groningen Bereikbaar onderzoeken we de vervroegde uitbreiding van de P+R 

Hoogkerk, om daarmee extra parkeercapaciteit beschikbaar te stellen in de corridor Leek-

Hoogkerk, al tijdens de Aanpak Ring Zuid. Ook kijken we naar een mogelijke tangentverbinding 

tussen P+R Hoogkerk en P+R P3/Euroborg. 

DRIS 

Eén van de factoren bij de keuze voor het reizen met openbaar vervoer is de beschikbaarheid van 

actuele reisinformatie. Ter bevordering van de kwaliteit van het HOV-systeem realiseren we daarom 

het Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) op de belangrijkste bushaltes (40% van alle 

stedelijke haltes). De realisatie van de maatregelen is grotendeels afgerond en de plaatsing van de 

laatste panelen gebeurt in 2017. 
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Toegankelijke haltes 

Sommige openbaar vervoerreizigers hebben een visuele of fysieke beperking. Ter verbetering van de 

toegankelijkheid van het openbaar busvervoer werken we aan de aanpassing van de bushaltes in de 

stad. Een deel van deze aanpassingen was opgenomen in het project RegioTram, maar vanwege het 

stoppen hiervan, is vanuit de HOV-visie extra budget toegevoegd (1 miljoen euro). De financiering 

bestaat deels uit provinciale subsidie en eis daarvoor is dat 420 bushaltes toegankelijk worden 

gemaakt, waarvan de deadline inmiddels met 2 jaar is opgeschoven naar eind 2017. Tot en met 2015 

zijn al 360 haltes toegankelijk gemaakt. De aanpassing van de nog niet aangepaste haltes is 

onderdeel van grotere projecten (zoals de HOV-visie) of reconstructiewerkzaamheden en vindt de 

komende twee jaar plaats. 

Vernieuwing concessies 

In de komende jaren worden de concessies voor het regionale bus- en treinvervoer vernieuwd. De 

aanbesteding van het openbaar busvervoer is, na een verlenging met 2 jaar, gepland voor december 

2019 en wordt voorbereid door het OV-bureau Groningen Drenthe. Dit gaat om het gehele 

busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe dat nu door Qbuzz en Arriva wordt verzorgd. 

Tegen de verlenging van de huidige jconcessie met 2 jaar tot 2019, is nog bezwaar aangetekend, 

waardoor hier pas begin 2016 zekerheid kan zijn. 

Voor de vernieuwing van de concessies voor de regionale spoorlijnen is de provincie Groningen 

verantwoordelijk. Dat is gepland voor eind 2020. 

Regionale (auto)bereikbaarheid 

Organisatie Groningen Bereikbaar 

Vanaf 2017 verwachten we volop aan de slag te gaan met de Aanpak Ring Zuid en Groningen 

Spoorzone. Voorafgaand daaraan zijn en worden vele grote en kleine infrastructuur projecten 

uitgevoerd. Om de stad bereikbaar te houden voor en tijdens de uitvoering van de grote projecten is 

de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar in 2012 van start gegaan. 

Doel van de samenwerking is de bereikbaarheid te waarborgen door regie te voeren op de planning 

van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd in zetten van 

mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement maatregelen. We werken samen met het Rijk, de 

regio Groningen -Assen, de provincies Groningen en Drenthe en ProRail. Het bedrijfsleven is 

betrokken via een adviescommissie. 

N360 

Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid op de provinciale weg N360 tussen 

Groningen en Appingedam moet worden verbeterd. Om klaar te zijn vóór aanvang van de Aanpak 

Ring Zuid is begin 2015 de provincie binnen de gemeente Groningen gestart met de reconstructies 

tussen de Oostelijke Ringweg en de gemeentegrens. De werkzaamheden op het traject binnen de 

gemeente Groningen worden in 2016 afgerond. 
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N361 

We onderzoeken samen met de provincie de aansluiting van de N361 op de Noordelijke/Oostelijke 

Ringweg, als onderdeel van een studie naar verbetering van de verkeersdoorstroming en 

verkeersveiligheid op de provinciale weg tussen Winsum en Groningen. Rekening houdende met de 

resultaten van inspraak begin 2016, verwachten we de vaststelling van een bestuurlijk 

voorkeursalternatief, dat medio 2016 kan worden voorgelegd aan Provinciale Staten en 

gemeenteraad voor besluitvorming. 

Aansluiting Noordelijke Ringweg/Zonnelaan 

In 2014 zijn we gestart met het onderzoek naar de verbetering van de verkeersdoorstroming en 

verkeersveiligheid van de kruising van de op- en afritten van de Noordelijke Ringweg met de 

Zonnelaan/Zernikelaan. In de Netwerkwerkanalyse 2013 was daarvoor een investeringsbedrag van 

500.000 euro gereserveerd. Het onderzoek is nog niet afgerond vanwege de samenhang met de 

ontwikkelingen op het Zernikecomplex (o.a. parkeergarage) en omdat een mogelijke oplossing met 

verkeerslichten of rotonde meer kost dan het beschikbare budget. Er wordt nog steeds gekoerst op 

realisatie voor de Aanpak Ring Zuid. 

Verbetering van doorstroming autoverkeer (Netwerkanalyse) 

Om de stad en vooral de dynamo's bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote 

infrastructurele projecten in de stad, zijn binnen het maatregelenpakket dat hoort bij de 

Netwerkanalyse 2013 ook maatregelen opgenomen ter verbetering van de doorstroming van het 

autoverkeer. Op het totale budget van 2,9 miljoen euro is in 2015 1,0 miljoen bezuinigd. Daartoe is 

de bijdrage aan de doorsteek Pop Dijkemaweg geschrapt (0,6 miljoen) en wordt vrijval op lopende 

projecten (0,4 miljoen) niet meer binnen het programma Verkeer ingezet. De vrije ruimte is nog 1,25 

miljoen euro. Momenteel onderzoeken we daarvoor nog: 

• Carré Europaweg/Sontweg/Berlagebrug/Damsterdiep 

• Kruising Bedumerweg/Sumatralaan 

• Verbetering doorstroming aansluiting Driebond (bijdrage) 

• Aansluiting Noordelijke Ringweg/Zonnelaan (bijdrage) 

De invulling van dit budget is onder andere vanwege de bezuiniging doorgeschoven naar 2016. 

Oosterhamrikzone en vervanging Gerrit Krolbruggen 

De provincie Groningen onderzoekt in opdracht van het rijk de vervanging van de Gerrit Krolbrug. 

Deze vervanging moet vanwege het einde van de levensduur voor 2020 plaatsvinden. Voor een 

robuuste verbetering van de bereikbaarheid van het UMCG en de binnenstad vanuit stad en regio is 

een directe autoverbinding vanaf de Oostelijke Ringweg noodzakelijk. Deze bereikbaarheidsopgave 

wordt opgepakt als onderdeel van de gewenste herstructurering van de zone (openbare ruimte, 

woningbouw e.d.). Hiervan is de gemeente Groningen de trekker en werken we samen met de 

provincie. Beide vraagstukken hangen met elkaar samen. Besluitvorming over de 

voorkeursalternatieven voor zowel de Gerrit Krolbrug als de ontsluitingsvariant via de 

Oosterhamrikzone is voorzien in 2016, waarna gestart kan worden met de verdere planvorming. 
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Westelijke Ringweg 

Al langere tijd staat de verbetering van de doorstroming op de noordelijke helft van de Westelijke 
Ring (tussen aansluiting Hoendiep en knoop Noordelijke Ringweg), inclusief de ontsluiting van het 
Suikerunieterrein, op de agenda. Deze route is echter een cruciaal onderdeel van de 
omleidingsroutes voor de Aanpak Ring Zuid en daarom is de aanpak ervan pas aan de orde als dat 
project is afgerond. 

Samen met de provincie Groningen gaan we in 2016 de eerste voorbereidingen in gang zetten. We 
beginnen met een verkenning naar de mogelijkheden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gehele 
ringweg ongelijkvloers wordt en dit gedeelte van de Westelijke Ringweg is daarin de laatste schakel. 
Daarnaast is ook de ruimtelijke inpassing in de stedelijke omgeving natuurlijk van groot belang. 

Benutting en Mobiliteit 

Er zijn grenzen aan de ruimte en mogelijkheden van fysieke maatregelen als oplossing voor 
bereikbaarheidsproblemen. Daarom richten we ons ook steeds nadrukkelijker op benutting van het 
beschikbare vervoerssysteem en op de beïnvloeding van keuzes in mobiliteit. De versterkte inzet op 
de vervoerwijze fiets hoort daar ook bij. j 

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 

We willen onze beschikbare wegcapaciteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarom werken we 
samen met onze partners aan de uitbreiding van systemen voor dynamische verkeers- en 
parkeergeleiding, om daarmee automobilisten beter en vlot naar hun juiste bestemming te 
verwijzen. De realisatie van de technische maatregelen en daarna de inzet tijdens werkzaamheden, 
incidenten en evenementen gebeurt onder aansturing van Groningen Bereikbaar. 

Vrijwel het gehele pakket is in 2015 gerealiseerd, de laatste kleine onderdelen komen begin 2016 
beschikbaar. De bij Groningen Bereikbaar beschikbare budgetten zijn inclusief het (verkeerskundig) 
beheer en het onderhoud van de systemen tot en met 2020. 

Mobiliteitsmanagement 

Eén van de sporen in de regionale bereikbaarheidsstrategie is gericht op structurele 
gedragsveranderingen in mobiliteit. Mobiliteitsmanagement heeft tot doel om met 
gedragsinterventies het reis- en werkgedrag van weggebruikers te veranderen. Door te sturen op 
slimmer reizen (fiets en OV in plaats van auto) en slimmer werken (thuis of op en andere locatie) in 
de spits wordt de verkeersintensiteit op de kwetsbare weggedeelten verminderd. 

In regioverband richten we ons al sinds 2010 met een werkgeversgerichte aanpak op de beïnvloeding 
mobiliteit van forenzen. Deze aanpak is succesvol gebleken, want onder de deelnemende bedrijven is 
daarmee al een reductie bereikt van 5% autoritten in de spits. 
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Met de verwachte extra hinder tijdens de Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone, ontstaan de 

omstandigheden, prikkel en noodzaak om grotere groepen reizigers (automobilisten) te bewegen tot 

andere keuzes in hun reisgedrag. Deze taak is neergelegd bij Groningen Bereikbaar. Zo worden er 

diverse mobiliteitsmanagementmaatregelen voorbereid, in eerste instantie gericht op de 

vermindering van het aantal autoritten in de spitsperiodes tijdens de werkzaamheden. De 

hoofdsporen die daarbij worden gevolgd zijn: 

• Uitbreiding van de werkgeversgerichte aanpak (doelgroep: forenzen) 

• Opstarten weggebruikers aanpak (spitsmijdingen door automobilist) 

• Marketing en communicatie (gedragsbeïnvloeding via informatie) 

• Sociale platforms (breed stimuleren slimme toepassingen en vergroten draagvlak) 

Via een ander spoor wordt gewerkt aan maatregelen voor het onderwijs die gericht zijn op het 

verlagen van de vervoersdruk in het openbaar vervoer tijdens de spits. De ruimte die met deze 

maatregel vrijkomt, is een randvoorwaarde om autoforenzen te kunnen verleiden juist het openbaar 

vervoer te gebruiken. 

De opgave van Groningen Bereikbaar is om al bij aanvang van dej werkzaamheden van de Aanpak 

Ring Zuid zoveel spitsmijdingen te hebben gerealiseerd, dat vanaf de start de bereikbaarheid van 

stad en regio op niveau blijft. De voorbereidingen zijn daarom al gestart en vanaf 2016 wordt de 

inzet sterk vergroot. 

Verwacht wordt dat de gedragsveranderingen in mobiliteit ook na alle werkzaamheden gedeeltelijk 

een blijvend effect hebben. 

Intelligente Transport Systemen 

De techniek waarmee mensen hun mobiliteitskeuzes maken verandert razendsnel, denk aan 

smartphones, navigatiesystemen en collectieve informatiekanalen op, boven en naast de weg. De 

scheidslijn tussen verkeersmanagement (onderweg) en mobiliteitsmanagement (vooral voor de reis) 

vervaagt daarmee ook. De Minister werkt aan een actieprogramma waarin bedrijfsleven, overheden 

en kennisinstellingen samen werken aan de doorontwikkeling van deze Intelligente Transport 

Systemen (ITS). 

Het is voor onze bereikbaarheid belangrijk de ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarbij gaat het 

om onze bijdrage in de publiek-private samenwerking, de mogelijkheden die het ons biedt een 

gastvrije en bereikbare stad te zijn en of bijvoorbeeld of het ons kan helpen om de 

verkeersdoorstroming op lokale knelpunten te verbeteren naast of in plaats van infrastructurele 

ingrepen. In 2016 gaan we onderzoeken wat ITS voor onze stad kan betekenen. 

Goederenvervoer 

Bereikbaarheid gaat niet alleen over personen maar ook over goederentransport. We streven 

daarom naar duurzaam en efficiënt goederenvervoer. Hoewel dit vooral door transporteurs en 

verladers zelf wordt ingevuld, kunnen wij daarin voor onze stad wel kaders stellen en stimuleren. 
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We omarmen daarom de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en werken zo aan een emissievrije 

binnenstad in 2025. Het doel van de Green Deal is om de emissie van C02, NOx en fijnstof als gevolg 

van stadslogistiek te reduceren tot nul en daarnaast het geluid te beperken. Verder werken we in 

overleg met de stakeholders aan een aanpassing van de venstertijden voor de binnenstad en 

onderzoeken we een mogelijk experiment met een logistiek overslagpunt aan de rand van de stad. 

Overige stedelijke projecten 

Sontwegtracé / Sontbrug 

Met de opening van de Sontbrug in september 2015 is het nieuwe Sontwegtracé een feit. Deze 

nieuwe route tussen Europaweg en Oostelijke Ringweg versterkt de ontwikkeling van de 

Eemskanaalzone en verbindt het woongebied Meerstad met de bestaande stad. Ook wordt dit de 

route voor de HOV-verbinding Hoofdstation/Binnenstad - P+R Meerstad en kan deze dienen als 

alternatief tijdens de werkzaamheden van de Aanpak Ring Zuid. 

De laatste stap in het project is de verbetering van de verkeersdoorstroming bij de aansluiting op de 

Oostelijke Ringweg, in de samenhang met de komst van de P+R Meerstad. Dit verwachten we in 2016 

uit te voeren. 

Doorstroming Martiniziekenhuis (Boerhaaverotonde) 

Om de doorstroming van verkeer rondom het Martiniziekenhuis te verbeteren is in 2015 een 

combinatie van maatregelen genomen, waaronder een bypass langs de Boerhaverotonde. De nieuwe 

situatie wordt geëvalueerd en eventuele extra maatregelen kunnen dan begin 2016 nog worden 

toegevoegd. 

Parkeren 

Parkeren is onderdeel van de stedelijke bereikbaarheid en heeft een grote impact op de 

aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en op de leefbaarheid in de wijken. Daarom willen we een 

brede discussie voeren over meerdere parkeervraagstukken, zoals het maatschappelijk belang van 

parkeren, de rol en taak van het parkeerbedrijf, maar bijvoorbeeld ook parkeren op straat in de 

binnenstad en de tariefstelling die daar bij hoort. 

De nieuwe visie op de binnenstad maakt duidelijk dat het primaat ligt bij de voetganger (en fietser) 

en bij de inrichting als verblijfsruimte. Dat geeft richting voor de invulling van het parkeervraagstuk in 

de komende jaren. Daarnaast werken we in de Oosterparkwijk/Korrewegwijk/De Hoogte en in 

Helpman op verzoek van de wijk samen aan oplossingen voor ervaren problemen met de 

parkeerdruk. In 2016 ontstaat duidelijkheid over al deze trajecten. 

De voorgenomen uitbreiding van de parkeercapaciteit door de bouw van de parkeergarage bij de 

bouw van het Forum bij de Grote Markt heeft vertraging opgelopen door het risico van 

aardbevingsschade. Door het aanbrengen van verstevigingen is het gehele project Forum vertraagd 

en verwachten we in gebruik name in 2019. 
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Verkeersveiligheid 

Binnen de gemeente zijn geen locaties meer waar veel ernstige ongevallen plaatsvinden (black 

spots). Dat er toch gemiddeld bijna vier mensen per jaar in het verkeer om het leven komen, hangt 

bijna altijd samen met verkeersgedrag. Desondanks zijn er nog wel ruim 20 verbeterpunten 

geïnventariseerd. Deze zijn opgenomen in de notitie Verkeersveiligheid in Groningen en de oude 

knelpuntenlijst 30-km zones is daarmee vervangen. 

Bij nieuwe situaties is verkeersveiligheid altijd een randvoorwaarde in het ontwerp, volgens de 

principes van Duurzaam Veilig. Langs deze weg zijn we in staat om al een groot deel van de 

verbeterpunten aan te pakken, bijvoorbeeld via de Fietsstrategie, Binnenstadsvisie en de Aanpak 

Ring Zuid. Voor bestaande situaties zetten we echter juist sterk in op verkeerseducatie en 

gedragsbeïnvloeding. In 2016 gaan we daarom aan de slag met een vervolg op het project Veilige 

Schoolomgevingen, namelijk via gedragsbeïnvloeding (kinderen en ouders). Dit is een aanvulling op 

het (provinciale) programma Verkeerseducatie waar wij jaarlijks financieel aan bij dragen. Een nieuw 

infrastructureel project is wel de aanpak van het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg. 

Met beïnvloeding van verkeersgedrag, vooral van fietsers, is veel te bereiken. We gaan daarom ook 

via die weg aan de slag jmet maatregelen en experimenten om zo via een gedragsaanpassing tot 

veiligere situaties te komen. 

In zijn algemeenheid blijven we alert op eventuele nieuwe onveilige verkeerssituaties door optimaal 

gebruik te maken van de signaalfunctie van verkeersmeldingen. Eind 2016 actualiseren we het 

programma verkeersveiligheid en vullen het nader in. 

Het jaarlijkse budget voor de Kleine Verkeersmaatregelen is vanaf 2016 ondergebracht bij 

Gebiedsgericht Werken en geen onderdeel meer van het programma Verkeer. Kleine verbeteringen, 

verzoeken van stadjers etc, moeten daarom in het vervolg op gebiedsniveau worden afgewogen. 
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4. Investeringsbeeld / Financiële kaders 

De planvorming en uitvoering van projecten vordert en daarmee ook de duidelijkheid over de inzet 

van middelen. De nieuwe impuls die uit gaat van de reservering in het Coalitieakkoord 2014 van 2 

miljoen euro structureel voor het thema Verplaatsen, heeft het mogelijk gemaakt om de Fiets een 

prominentere rol te geven in het programma. In 2015 is de Fietsstrategie vastgesteld en zijn de 

eerste voorbereidingen gestart, waardoor vanaf 2016 echt zichtbare stappen gezet kunnen gaan 

worden. 

Voor de uitvoering van de Netwerkanalyse 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld, voor maatregelen 

om het HOV-bussysteem te kunnen realiseren en om de doorstroming van het autoverkeer op 

locaties te verbeteren. Binnen het HOV-maatregelenpakket hebben we in de uitwerking moeten 

prioriteren om binnen het totale budget te blijven. De planuitwerking van maatregelen voor het 

autoverkeer is nog niet afgerond en daarbij moeten we nu ook rekening houden met bezuinigingen 

in het kader van de begroting 2016. 

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

vooral te maken met vorderingeri in de planvorming, de beschikbaarheid van nieuwe subsidies en 

financiële bijdragen en het effectueren van afgesproken bezuinigingen in het kader van de begroting 

2016. Deze wijzigingen voeren we steeds door in overleg met regio en provincie. 

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

project in het programma Verkeer en Vervoer. Daarbij is ook een globale planning aangegeven en 

welke partij trekker is van deze projecten. We werken samen met onze partners aan de 

bereikbaarheid van de stedelijke regio, dus dat zijn we 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. 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 naar middelen die 

samenhangen met de investeringen in HOV-infra en transferia en de overige RSP-middelen. 

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. 

Sinds de begroting 2015 is vanuit de eigen middelen structureel 2 miljoen euro beschikbaar 

gekomen. Deze middelen komen voor het grootste deel ten goede aan de Fietsstrategie en daarnaast 

op twee punten is de beoogde inzet van middelen gewijzigd: 
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• De incidentele bijdrage daaruit aan de onderzoeks- en interne proces- en personeelskosten 

voor de ontwikkeling van het stationsgebied tot HOV-knooppunt is vanwege gemeentelijke 

bezuinigingen in 2015 en 2016 verlaagd met 0,5 miljoen euro; 

• Vanaf 2016 wordt 0,2 miljoen euro, bestemd voor de Kleine Verkeersmaatregelen, 

overgeheveld naar de budgetten voor Gebiedsgericht Werken. Daarmee gaan ook de 

bijbehorende verantwoordelijkheden over naar de gebiedsteams. 

Op de middelen de Netwerkanalyse (vrijval middelen Regiotram) is vanwege de gemeentelijke 

bezuinigingen een vermindering met 1 miljoen euro voor automaatregelen toegepast. Dit is mogelijk 

doordat enerzijds een 2-tal projecten goedkoper uitviel en anderzijds het project omlegging Pop 

Dijkemaweg daarom niet meer is opgenomen in het programma. 

We voeren al langere tijd samen met de provincie Groningen het Spaarprogramma Ringwegen. Vanaf 

2018 is onze jaarlijkse bijdrage van 454.000 euro weer opgenomen in het meerjarenperspectief van 

de gemeentebegroting. Tot en met 2016 was hierin al voorzien en vanuit het Rekeningresultaat 2014 

is dit bedrag voor 2017 ook al vastgelegd. Daarmee is de continuering van het spaarprogramma nu 

geborgd en overleggen we met de provincie om de mogelijke inzet er van uit te breiden met de 

verkeersopgaven voor de bereikbaarheid yan binnenstad/UMCG vanaf de ringweg en voor de nieuwe 

zuidelijke ontsluiting van het stationsgebied. 

BDU 

Sinds 2014 is geen BDU meer beschikbaar voor nieuwe investeringen. Wij ontvangen jaarlijks nog wel 

bijna 400 duizend euro in te zetten voor het Spaarprogramma Ringwegen dat we samen met de 

provincie hebben opgezet. Doordat ook onze eigen bijdrage voor de komende jaren is geborgd, kan 

dit spaarprogramma worden doorgezet. In de financiering van lopende projecten is nog bijna 18 

miljoen euro BDU opgenomen. 

RSP 

Het RSP is de laatste jaren 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 

Groningen Spoorzone ondergebracht. 

In de tabel is de kolom RSP HOV-infra/transferia apart opgenomen. 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. Door de vele aanvragen van regionale partners is 

sprake van overcommittering op dit hele pakket en wordt begin 2016 aan Provinciale Staten 

voorgelegd om het totale budget te verhogen. 42 miljoen euro hiervan is bestemd voor projecten in 

de stad Groningen. 
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Regio(fonds) 

In 2013 is in het kader van de actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen en de Netwerkanalyse 

vanuit het meerjaren-investerings-programma (MIP) van het Regiofonds in totaal 62 miljoen euro 

beschikbaar gekomen voor plannen die de bereikbaarheid van de gehele regio verbeteren. Bijna 32 

miljoen euro hiervan vindt zijn weerslag in projecten in ons gemeentelijke programma Verkeer en 

Vervoer. 

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. 

Nieuw hierin is het landelijke subsidieprogramma Vervolg Beter Benutten, bedoeld om duurzame 

gedragsverandering in reisgedrag te stimuleren en faciliteren, op basis van 50% co-financiering met 

eigen regionale middelen. Concreet zetten we deze middelen in op de Slimme Fietsroutes tussen 

Hoofdstation en Zernike, fietspad Helperzoom, ontwikkeling van ITS en experimenten met duurzaam 

goederenvervoer. Ook wordt hiermee in een gedeelte van de dekking van Groningen Bereikbaar 

voorzien. 

Aandachtspunten en Ambities 

Op dit moment zijn van alle lopende projecten de totaal geraamde projectkosten gedekt. We sturen 

daarin op de bestedingen, maar nieuwe ontwikkelingen kennen we niet altijd aan de voorkant, maar 

ontstaan gedurende het proces. We hebben daarom nog een aantal aandachtspunten en ambities: 

Aandachtspunten 

• Plankosten Groningen Spoorzone 

Voor de eigen werkzaamheden en onderzoeken die te maken hebben met de infrastructurele 

maatregelen rondom de Spoorzone Groningen en de ontwikkeling van een ruimtelijk-

economisch plan voor het gehele Stationsgebied zijn middelen nodig. Daarbij wordt ook 

gewerkt aan een financiële strategie, waarmee mede de langjarige kosten die met deze 

ontwikkeling samenhangen gedekt kunnen worden. Tot die tijd (2017/2018) worden de 

plankosten gedekt uit incidentele bijdragen Uit de eigen gemeentelijke middelen, waarop in 

2016 een bezuiniging van 0,5 miljoen euro is toegepast. In de komende tijd moet blijken of 

de huidige middelen toereikend zijn, maar omdat we de noodzakelijke ondersteuning blijven 

leveren, kan niet worden uitgesloten dat later alsnog een aanvulling van budget nodig is; 

• Aansluiting NRW/Zonnelaan 

In het kader Van de Netwerkanalyse 2013 is 0,5 miljoen euro beschikbaar om de 

doorstroming van de auto en bus te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Uit de 

planuitwerking komt naar voren dat de investeringskosten hoger liggen, mede vanwege de 
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aansluiting op de stedenbouwkundige visie voor Zernike en de mogelijke ontwikkeling van 

een parkeergarage door de RUG nabij de Ringweg. 

Nader onderzoek moet uitwijzen wat het in 2016 benodigde budget is en hoe dat gedekt kan 

worden, bijvoorbeeld door herprioritering van de nog vrije middelen vanuit de 

Netwerkanalyse voor automaatregelen; 

Groningen Bereikbaar 

De totale begroting van Groningen Bereikbaar voor de periode 2012 - 2020 is bijna 35 

miljoen euro. De onderdelen Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement maken daar 

met bijna 14 respectievelijk 11,5 miljoen euro een groot deel van uit. De dekking is tot en 

met 2020 geregeld. De planning van de Aanpak Ring Zuid is nog niet definitief, maar we 

houden rekening met een langere looptijd en daardoor ook een looptijd voor Groningen 

Bereikbaar langer dan in de originele plannen voorzien. Onze inzet is om een eventuele 

vrijval binnen Groningen Bereikbaar te reserveren voor de periode na 2020 en samen met 

onze partners te zorgen voor de extra noodzakelijke middelen. 

Ambities 

Vervanging Gerrit Krolbrug / Oosterhamrikzone 

Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug heeft het rijk een budget vastgesteld. Echter, voor 

de meest voor de hand liggende brugvariant is dit onvoldoende. Hiervoor moet nog 

aanvullende dekking bij de partners worden gevonden, dan wel drastisch worden bezuinigd 

op het ontwerp. 

Voorde grotere ambitie (verbetering van de bereikbaarheid en herstructurering van de 

Oosterhamrikzone) is de maatregel nog niet bekend, maar nog onderwerp van onderzoek en 

besluitvorming. Samen met onze regionale partners werken we de volledige dekking van de 

maatregelen uit, bijvoorbeeld ook door een mogelijke uitbreiding van de scope van het 

Spaarprogramma Ringwegen. Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2016, moet zicht zijn op 

de financiering; 

Verplaatsing busstation 

In het kader van de ontwikkeling van het stationsgebied onderzoeken we de verplaatsing van 

het huidige busstation naar de zuidzijde. Daarvoor zijn nog geen middelen beschikbaar. Uit 

de totale planuitwerking van het stationsgebied moet blijken wat de totale benodigde 

investering wordt en hoe die kan worden gedekt; 

Bereikbaarheid Stationsgebied over de weg 

De toegang per auto van het gebied vanuit zuidelijke richting is onderdeel van het ruimtelijk 

totaalplan voor de ontwikkeling van het stationsgebied ten zuiden van de sporen. Daarbij zijn 

ingrijpende oplossingen voor auto- en busverkeer nodig vanaf het huidige Emmaviaduct. Uit 

de planuitwerking worden ook de investeringskosten helder. Dat betrekken we bij het 

opstellen van een financiële strategie voor de dekking van de totale, langjarige kosten van dé 

gehele gebiedsontwikkeling; 

Westelijke Ringweg 

Een ombouw van de Westelijke Ringweg, kan pas plaatsvinden nadat de Aanpak Ring Zuid is 

afgerond, maar in 2016 starten we samen met de provincie al wel met een verkenning. Om 
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de investering te kunnen dekken, continueren we onze bijdrage aan het Spaarprogramma 

Ringwegen. Onderdeel van de verkenning is het bepalen van het investeringsniveau; 

• Ontsluiting Suikerunieterrein 

Vooruitlopend op en ter ondersteuning van de gebiedsontwikkeling van het 

Suikerunieterrein is een verbetering van de ontsluiting van het gebied nodig. Dat heeft zowel 

betrekking op de toegankelijkheid van het gebied vanaf de Ringweg als op de infrastructuur 

op het terrein zelf. Dit betrekken we onder andere bij de verkenningen voor de Westelijke 

Ringweg. 

Vooruitblik 

Voorbij de periode van dit meerjarenprogramma (2016 - 2019) zien we op ons afkomen dat er nog 

voor meerdere projecten en activiteiten financiële middelen nodig zijn. Op dit moment valt te 

denken aan de ongedekte projecten uit de Fietsstrategie, de volgende ambitieniveaus uit de HOV-

visie (niveau 3 en 4) en de beheer- en onderhoudskosten van het PRIS/Verkeersmanagementsysteem 

en DRIS (na 2020). Ook gaan we aan de slag met het formuleren van onze ambities ten aanzien van 

Intelligente Transportsystemen. Dit zijn niet uitsluitend gemeentelijke aangelegenheden en daarom 

bespreken we samen met onze partners hoe we deze toekomstige investeringen kunnen financieren. 
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5. Overzicht projecten 2016 - 2019 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle projecten voor de periode 2016 - 2019, 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 2015 zijn afgerond of niet meer in het 
programma zitten omdat deze zijn vervallen. 

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

Bijlage: Overzicht projecten meerjarenprogramma verkeer en vervoer 2016-2019 
Projecttrekker Kosten Gedekt Financier ingsbrpnne Bedragen x 10 

2016 2 0 1 7 2018 2019 

Eigen 
Middelen HOV 

vis ie 

Eigen 
Middelen 

Overig BDU 

RSP HOV-
infra en 

transfer ia RSP REGIO OVERIG 

Doaipraar-i iHnta H o N 
r i t i i & t i r i ü L i i i m i q r o i u m Gemeente GREX project GREX project 
Fietstunndhoofd8tafton%;^'-^^;''^.'5" - - -^-^ . ' r.,. , ^ ^ C H X I O ' • • n a a a a ' Gemeente" ' ' ^ " t • 12 000 " 12 000 — 12000 
Stalling hoofdstation zuidzijde • • • • • • • 0 • O B B B B B B Gemeente 16.500 16 500 6 500 10 000 
Fietspad lancEs Noordefiike Rin fweg < Doa»' M » B ' Gemeente 1 50C 1 500 1 50C * Fietspad langs spoorlijn Groningen-Sauwerd (zuidelijke deel) 

••• 
Gemeente 600 600 600 

Verbeteren ^ m m e Routes Hoofdstation - Zernike ' m w Gemeente 1450 * 1 4 5 0 800 650 
NIEUW: Fietspad Walfridusbruq-Groningen Noord • 0 • • B B Gemeente 5 000 5 000 3 000 2 000 
NIEUW:FietsoadMidscheeps-w . • , • - ' Gemeente - / - ^ - Ï N _ . . . 300 - -30O / - i - 3 0 0 -NIEUW: Fietsbrug Oosterkade/Winschoterkade/Eemskanaal CK3DD, B B B B Gemeente 7 000 7 000 3 000 4 000 
NIEUW: Fietspad,Heiperzoom ; . wmam Gemeente 4 1 0 0 4 100 1000 

NIEUW: Fietsstraat Korreweg 
NIEUW: Fietsvriendefcite Hereweq/Verlenade H e r e w e a ^ i ^ J ^ - ^.-.'•••^.^"-.•J.-: -Jf-̂  ' - r . K ^ ^ . x r c w v - c3aBa n a m 

Gemeente 
Gemeente XZ'Tg'-m^z-^rs?; ?^T^^"."^1;000 •'•«Ë®.^ ,1.000 

NIEUW: Fietsstrateqie. comfort en qedratj Gemeente 920 920 920 
ftllÉÜW: Kwa(t(ete[vértwïsnna fieteenstaf&iaen binnefistsd D O M ' Gemeente 150 150 1SC 
NIEUW: Flexibele stallingsmogelijkheden m de bnnenstad B I Gemeente 65 65 65 

NIEUW: UitiDrédinfl st^linflscapacrteit Noorderstatitm ^ • ~ Provincie ' 100 100 100 
Verbeteren fietsvoofzieninpen P+R-terreinen (stallinqen/toeqankeli|kheid) Gemeente 300 300 300 
Plaatsen fle^demmen in oude (studenten! wiiken (Relatie met MJP Wonen) •ma' a a a a ' Baaa'. Gemeente • ^ 200 , 200 «,> l i w , 200 " i 

OwöJfoo fB imna OwBrtöaar Wemwr i ^ / : 
Spoofzone Groningen/Stabonsqebied (inclusief bustunnel ) ' Provincie 248.000 248 000 14 900 184.100 27 000 22 000 
E)dr¥Sntór6in Gfontnoen - Leeiwfflrden (ESGL). indusief Tunntf Paterswoldsewen aaaa; D O O D - a a a a . eaa Provincie 141 339 141 339 97 521 43 618 
OV-verbindinq Leek-Roden (incl rotondes Hoogkerk en tunnel Eemsqolaan) 

•••• 
Provincie 20 000 20 000 20 000 

HOV-as Was t i> -

•• 
Gemeente 14 35C 14 350 780 35C 5 718 4 902 2 6 0 0 

Bus toe- en afnt P+R Hoogkerk (Uitvoenng binnen Aanpak Ring Zuid) • • • O B B B B Rilk(swaterstaat) 4 030 4 030 3 530 500 
Toegankelijks bushaltes , ^ ^ ^ •na': Gemeente / , 4 061 ^ 4 061 1 000 610 ^ 2 4 5 1 '.-^ ^ ï , , -Dynamisch reisinfomatiesysleem (DRIS) Regio Groningen Assen 2 750 2 750 50 2 300 400 
Busmaatrafwten urt HOV-visie (3 franches} BWia: a a Gemeente 16000 16 000 ' 8 000 8 000 
DiMipmam'nPiaAulo 
Zuidelijke Rinqweq (inclusief Helperzoomtunnel) Ri|k{swaterstaat) 682 200 682 200 493 000 169 200 
Gronaiqan Beneitöaar (2012-2020) Z ^ f s t a n c ^ 9 4 5 9 9 4 5 9 1000 1 508 6 951 
Dynamisch Verkeersmanagement (2013-2020) nm H H Groningen Bereikbaar 12 870 12 870 2 920 9 950 
NIEUW:.MottStertsmanaflement . ,/•< > ^ ^ •> ' „ _ D O B B ' B B B B ' a a a s ' a a a a Groningen Bereikbaar ., - , = 11550 11550 - - 1 1 550 
Noordelijke Hingv^p 1 WesteJ/jke Rfnoweg fReitdiepptefrj) B Provincie 1 850 1 850 195 675 980 
N36Ö • . M B B aaaa" Provtnole 8 265 8 265 3 5 1 8 960 3 787 
Sontweqverbindinq (Sontbrug) B B B B Gemeente 55 927 55.927 20.927 5 000 18 000 12 000 
Doorstrominsj Martiniziekenhuis (Boerhaavekruising) % L_ > ' ^ Gemeente " ' V 1650 1 6 5 0 ' 1 3 0 0 ' 300 • • ' so Noordelijke Ringweg aansluiting Zonnelaan D D O O B B Gemeente PM 500 500 
Werkbud^èl aute vanuit aanvuSend i>akket N e t w e r k a n ^ e (nog in te vullen) C 0 3 B BBBB: Gemeente 1 3 4 8 1 348 1 346 
O e e l ^ v a r B m l t t a P a r k a w t J' > " • ^ ^^-^-^^^ , - ^ 

~ ''"•̂  -
Paikeeiqaraqe Forum 
P+R Rertdtej) rmmm 

Gemeente 
Gemeente 

GREX pr0|ec1 
4 362 

GREX projeci 
4 362 4 362 

P+R Meerstad • • B B B Gemeente 5 515 5.515 32 5 483 
NIEUW: Kwaliteitsimpuls P+R ^ ' . -^'••"y . " aamm: Gemeente PM ' 1 7 9 7 1 797 
VorHaoTsimtiatnid 
Reservennq onvoorziene veiliqheidsprobiemenAnfra-aanpassinqen Gemeente 380 3801 1 380] 1 1 I j 
Vertceersedücatie > -^i 'S. s ^ ' ^ - ^ ' ^ f i ^ > P t s ' s ^ B H I B ^ a a a a ' a a a a . BBaa' Gemeente "i X 240 24or •̂ •5' '̂-.24ol ' '••^ - r " 
Gedragsbeïnvloeding B B B B B B B B B B B B B B B B Gemeente 600 600 600| 
NIEUW: kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg • • B B Gemeente PM 400| [ 400j_ J [ j 
T O T A A L L o p e n d e P r o j e c t e n ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ Q ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ 1 ^ ^ ^ H ^ S ] ^ R R B I ^ ^ B ^ ^ 
1 
A f g e r o n d e j p r o j e c t e n i n 2 0 1 5 L e g e n d a p l a n n i n g N o o t b i j t a b e l 

Fiets Fietspad de Verbetenng • 1 Planvorming ' De Inzet van eigen middelen voor Spoorzone Groningen is gebaseerd op een bedrag van 13,4 miljoen 
euro (prijspeil 2008) als bijdrage aan de provincie voor het Raamwerk Regiorail. De exacte omvang is 
afhankelijk van hel moment van afdracht en de dan gerealiseerde indexenng 

Fiets: Beter,üemitten Fietspartteren top,Hootdstation,-,p+K wi'bu«haltes), 'c;mfii~'i:% •K'^Hes./: • U i tvoenng ,^6 ' -

' De Inzet van eigen middelen voor Spoorzone Groningen is gebaseerd op een bedrag van 13,4 miljoen 
euro (prijspeil 2008) als bijdrage aan de provincie voor het Raamwerk Regiorail. De exacte omvang is 
afhankelijk van hel moment van afdracht en de dan gerealiseerde indexenng Auto Oostelijke Ringweg 

' De Inzet van eigen middelen voor Spoorzone Groningen is gebaseerd op een bedrag van 13,4 miljoen 
euro (prijspeil 2008) als bijdrage aan de provincie voor het Raamwerk Regiorail. De exacte omvang is 
afhankelijk van hel moment van afdracht en de dan gerealiseerde indexenng 

Auto: Reconstructie Noordzeebnjg / BedumenvsgSH^.-^'^S^..'., •••ir":>s:^-...iv '̂ïïA-j, •«^»*' i^':-^-.;ï^.fm-
Parkeren. Uitbreiding P+R Haren 

Part;w8n:'ActijaB8attéM«erjarewJi^08fi,:' ir-v?A<' '"#.'&^^ft'4m.\ • '"^7ë' 
\/erkeersvenigheid 30 km/h gebieden, Vechtstraat 

P r o j e c t e n n i e t m e e r i n h e t m e e r j a r e n p r o g r a m m a 
budget klelneverkeersmaatregelen overgeheveld naar gebiedsteams vanaf 2016 

1 P r o j e c t e n in s t u d i e O p m e r k i n g e n 

Fietsenstalling Vismarkt^addingestraat 
Vemteuwing concessies openbaar vervoer te*- ' 'S-s,<r' •„ t. 
Treinstation Hoogkerk 
TrefdMafeon .Vft*huaen 
Visie Binnenstad. herinnchUng en wijziging OV-routes 
Internationaal busstation 
Kai*ffi>aan7Fïi(-over 
Uitbreiding P+R Hoojkerk 
Visie stedelijk Ojïenbaar Vervoer " t i ^ " ^ f " ^ ^ - . ^ ^ . ' 
Bereikbaarheid UMCG / Oosterhamrikzone. ven/anginq Gerrit Krojprup / Paddepoelsterbruq 
Opw/aarderen Westellike Rtnoweg 
ITS 
Afronden NooRj-Zuidroute <. - . 
N355 
N361 , ... . 
Green Deal Zero Emission Stadslogistek 
Vernfifïiinfl vemtert i iden iMnnenstad 
Logistieke Hub 


