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Geachte heer, mevrouw. 

Op de Lange Termijn Agenda van uw raad (LTA) staat het Ontwerp Tracebesluit (OTB) van 
het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) gepland voor december 2016. Wij 
hebben u onder andere per brief op 22 augustus 2013, 20 december 2013 en 26 augustus 2015 
hierover geinformeerd. Met deze brief informeren wij u alvast over het Ontwerp Tracebesluit 
Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden die naar verwachting op 24 november 2016 door de 
minister van Infrastructuur en Milieu wordt ondertekend. Het getekende Ontwerp 
Tracebesluit sturen wij u na ondertekening toe. 
Verder lichten wij in deze brief het Ontwerp Tracebesluit kort toe, staan stil bij het belang 
van het project, blikken kort terug op de plangeschiedenis en gaan in op de planning 

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden vergroot aantrekkelijlclieid van de stad 
Het Ontwerp Tracebesluit is een stap in de Tracewetprocedure. Het hoofddoel van deze 
Tracewetprocedure is het planologisch mogelijke maken van de infrastructurele maatregelen 
uit het project ESGL. Met de voorgenomen maatregelen uit het project ESGL wordt de 
vervoersvraag tussen Leeuwarden en Groningen gefacilteerd. Hierdoor draagt het project bij 
aan de aantrekkelijkheid van onze stad om te werken, studeren en verblijven. De maatregelen 
met de meeste impact binnen onze gemeente zijn: 

• de onderdoorgang Paterswoldseweg; 
• en de spoorverdubbeling tussen Zuidhom en Hoogkerk. 

Daarnaast wordt onder andere de rijsnelheid van doorgaande treinen tot maximaal 120 km/u 
op het traject Grijpskerk - boog Hoogkerk verhoogd, worden de overwegen Zuiderweg en 
Hoendiep kleinschalig aangepast, verdwijnen enkele particuliere overwegen en wordt de 
spoorinfrastructuur ten oosten van de Zuiderweg in Hoogkerk alvast voorbereid op een 
toekomstig station in Hoogkerk. 

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden is onderdeel spoorse ambities Noord-Nederland 
In het RSP, dat in juni 2008 tussen de minister en de regio is afgesproken, staat het project 
'Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden' bij de Concrete Bereikbaarheidsprojecten. Het 
project kan op brede steun rekenen binnen de provincies Groningen en Fryslan en de 
gemeenten langs de lijn met beide provinciale hoofdsteden Leeuwarden en Groningen voorop. 
Met dit Ontwerp Tracebesluit is een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere besluitvorming. 



Er is bewust voor gekozen om in een vroegtijdig stadium de omgeving te betrekken. Dit heeft 
geleidt tot een meer gedragen Ontwerp Tracebesluit. Zo zijn wij actief met de omgeving in 
gesprek gegaan tijdens onder andere informerende bijeenkomsten in de omgeving Hoogkerk 
en in de omgeving Paterswoldseweg. 

Vervolg 
Wij vinden het van groot belang dat iedereen die wil reageren goed in staat wordt gesteld om 
de feitelijke informatie over het Ontwerp Tracebesluit tot zich te nemen en, indien zij daar 
aanleiding toe zien, hun zienswijze daarover in te dienen. Het indienen van een zienswijze op 
het Ontwerp Tracebesluit is mogelijk tot en met 4 januari 2017. Daarnaast vinden in week 49 
en 50 informerende bijeenkomsten in onder andere Hoogkerk en in de omgeving 
Paterswoldseweg plaats. 
Na afloop van de zienswijzenperiode wordt zo snel als mogelijk de balans opgemaakt van de 
ingediende zienswijzen op het Ontwerp Tracebesluit. Op basis daarvan worden zo nodig 
gesprekken aangegaan met de indieners en wordt inzichtelijk of deze zienswijzen leiden tot 
wijzigen in en vertraging tot publicatie van het Tracebesluit. Wij houden u op de hoogte van 
het verloop van dit proces en zullen u consulteren wanneer er voor ons als gemeente 
Groningen essentiele discussiepunten uit de zienswijzen naar voren komen. In de 
referentieplanning op dit moment wordt rekening gehouden met publicatie van het 
Tracebesluit in het laatste kwartaal van 2017. Daarbij is rekening gehouden met een beperkte 
vertraging door ingediende zienswijzen op het Ontwerp Tracebesluit. 

De uitvoering van de werkzaamheden voor de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden wordt 
in drie hoofdpercelen aanbesteed. Binnen onze gemeente gaat het daarbij om het contract voor 
de Paterswoldseweg en het contract voor o.a. Hoogkerk en omgeving. Bij de aanbesteding 
van de drie hoofdpercelen wordt de aannemer uitgedaagd om oplevering van de infrastructuur 
zo snel als mogelijk plaats te iaten vinden en de overlast voor omgeving en treinreizigers zo 
veel als mogelijk te beperken. Een zo snel mogelijke realisatie van het project ESGL is onder 
meer van belang voor het goed faciliteren van de vervoersvraag en om ervoor te zorgen dat de 
tijdelijke Baileybrug over de Paterswoldseweg minder lang nodig is om bussen via de HOV-
as de ongelijkvloerse 'oversteek' te laten maken. Ook voor de omgeving is een zo kort 
mogelijke tijdelijke situatie met Baileybrug van belang. Dit vanwege onder andere geluid, 
trillingen en uitzicht. 

Met betrekking tot het deel rondom de Paterswoldseweg is naar verwachting eind april 2017 
de aannemer bekend. Wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden hangt af van de 
bouwfasering in het bod van de winnende aannemer. Op dit moment verwachten wij dat het 
zwaartepunt van de bouwwerkzaamheden voor de Paterswoldseweg in 2018 en 2019 is. De 
11-daagse buitendienststelling van het treinverkeer staat voorlopig gepland voor najaar 2018. 
Autoverkeer is overigens langer dan 11 dagen gestremd. Vanuit het project wordt overlegd 
met Groningen Bereikbaar hoe dit mogelijk gemaakt kan worden en tot zo min mogelijk 
overlast leidt. Dit o.a. ook in ook in relatie tot de werkzaamheden Aanpak Ring Zuid. Fietsers, 
langzaam verkeer en hulpdiensten kunnen voor het grootste deel van de bouwperiode wel 
gebruik blijven maken van de spoorwegovergang Paterswoldseweg. 
Eind juli 2017 is de aannemer voor de werkzaamheden in Hoogkerk bekend. Wanneer de 
werkzaamheden hier gaan plaatsvinden hangt ook af van de bouwfasering in het bod van de 
winnende aannemer. Het zwaartepunt van deze werkzaamheden is naar verwachting ook in 
2018 en 2019 en loopt mogelijk door in 2020. De aanleg van het dubbelspoor en de spoorbrug 
over het Hoendiep is waarschijnlijk het meest bepalend voor de datum dat de extra sneltreinen 
kunnen rijden. In juli 2017 (nadat de bouwplanning van de winnende aannemer bekend is) 
valt hier meer over te zeggen. 



Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit betekent dat de extra sneltreinen uiterlijk in de tweede 
helft van 2020 gaan rijden en zoveel eerder als met het oog op eventuele bezwaren en de 
bouwfasering van de aannemer mogelijk is. Dit wijkt af met de eerder met u 
gecommuniceerde indienststellingsdatum van de extra sneltreinen en langere treinen in 2019. 
Wij verwachten wel dat de onderdoorgang Paterswoldseweg op het eerder met u 
gecommuniceerde moment in 2019 gereed is. 
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