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P+R Reitdiep 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de startaanvraag/projectofferte voor het project P+R Reitdiep vast te stellen; 
II. voor het project P+R Reitdiep een plankostenkrediet beschikbaar te stellen van € 192.000,--; 
III. het krediet te dekken uit RSP Transferia; 
IV. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

Direct langs de provinciale weg N355 (noordzijde) gaan we een nieuwe Park+Ride-locatie realise
ren. Gepland is om een parkeerterrein van 300 parkeerplaatsen, inclusief OV-halte, fietsenstallingen 
en andere voorzieningen aan te leggen. Dit P+R-terrein wordt ingepast in de uit te werken woning-
bouwplannen voor Reitdiep. Het terrein vervangt dan de huidige P+R-Zernike (100 parkeerplaatsen 
langs de Professor Uilkensweg). Met deze nieuwe P+R-locatie verbeteren we de bereikbaarheid van 
de stad, mede met het oog op de Aanpak Ring Zuid. De aanleg van nieuwe P+R-terreinen langs 
hoogwaardig openbaar vervoerlijnen is onderdeel van het regionale bereikbaarheidsprogramma, 
vastgelegd in de Netwerkanalyse (najaar 2013). 

Inleiding 

P+-R-terreinen zijn, in combinatie met een hoogfrequente en hoogwaardige openbaar vervoer bedie
ning en goede aansluiting op het fietsnetwerk, van groot belang voor de bereikbaarheid van de stad. 
Zowel in regionaal als gemeentelijk verband is onderkend dat we moeten blijven inzetten op P+R. 
Met P+R bieden we een altematief voor het reizen met de auto tot in het hart van de (binnen)stad. 
De diversiteit in aanbod van vervoersmGgelijkheden biedt de reiziger keuze en is daarom een wezen
lijk aspect voor een goede bereikbaarheid in de structurele situatie, maar zeker ook de situatie de 
komende jaren met veel werkzaamheden, vooral tijdens de Aanpak Ring Zuid (ARZ). P+R draagt 
bij aan minder auto's in de stad en dus ook aan de leefbaarheid. 

De beschikbaarheid van een compleet P+R-systeem rond de stad is voor de ARZ een van de 
essentiele maatregelen. Uit analyses van de ARZ blijkt dat P+R, samen met verkeersmanagement, 
de grootste bijdrage levert aan het beheersbaar houden van de bereikbaarheidsproblematiek tijdens 
de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. 

Ter completering van het P+R-systeem stellen we voor een nieuwe P+R-locatie Reitdiep te realise
ren. 

Beoogd resultaat 

Het voorstel heeft tot doel de benodigde financiele middelen beschikbaar te stellen. Hierdoor kan de 
planvoorbereiding worden opgestart om uiteindelijk te komen tot de realisatie van de P+R-Reitdiep. 

Kader 

In de geactualiseerde regionale bereikbaarheidsstrategie (Netwerkanalyse, najaar 2013) en de HOV-
visie is P+R benoemd als een onmisbare schakel in het vervoernetwerk. In de HOV-assenstructuur 
vervullen de P+R-locaties een knooppuntfiinctie. Zowel in regionaal als gemeentelijk verband is 
onderkend dat we moeten blijven inzetten op P+R. 

Het realiseren van alternatieven voor de auto, zoals P+R-faciliteiten is bovendien onderdeel van het 
gemeentelijk Bereikbaarheidsplan (december 2013). In het P+R-beleid van de gemeente Groningen 
(2011) is al de ambitie beschreven een nieuwe locatie aan de noordwestelijke rand van de stad te 
realiseren. Locatieonderzoek heeft de keuze voor een terrein in het ontwikkelingsgebied Reitdiep 
opgeleverd, daar waar nu een bedrijventerrein staat geprojecteerd. Het huidige terrein op de Zemike 
Campus kan daama als P+R komen te vervallen. 

Argumenten/afwegingen 

P+R-locaties zijn goed bereikbare parkeerterreinen langs de hoofdinvalswegen, aan de ringweg of 
de rand van de stad, voorzien van voldoende parkeercapactteit. Het vervolg van de reis wordt gefaci-
liteerd met hoogwaardig openbaar (bus)vervoer in een hoge frequentie, of via de directe aansluiting 
op het dichte stedelijke fietsnetwerk. De kosten voor de reiziger zijn laag en de kwaUteit is hoog. 
Zowel de forens als de bezoeker van de birmenstad behoort tot de doelgroep. We bieden de forens en 



binnenstadbezoeker die voor langere tijd komt, vanuit iedere windrichting een logische opstapplek 
op de bus en zo een alternatief voor parkeren in de binnenstad. 

Met P+R bedienen we de automobilist die door wil rijden tot aan de rand van de stad, daar parkeert 
en dan verder reist per bus of fiets naar binnenstad, UMCG etc. In de corridor Grijps-
kerk/Zuidhom/Zemike - Groningen is mimte voor een P+R-locatie Reitdiep, ter vervanging van de 
(tijdelijke) locatie P+R Zemike. Uit de regionale P+R-nota en Aanpak Ring Zuid komt uitbreiding 
van de capaciteit langs deze aanrijroute naar voren als sterk gewenst. Er is mimte voor een capaciteit 
van 300 parkeerplaatsen nabij de stad. Daarbij is dan al rekening gehouden met de uitbreiding van 
de P+R Zuidhom in dezelfde corridor met 200 parkeerplaatsen. 

In de HOV assen-stmctuur vervullen de P+R-locaties een knooppuntfiinctie. Dit vraagt om herken
bare en kwalitatief hoogwaardige op- en overstappimten. P+R heeft ook een functie als de voeding 
van het HOV assen-systeem dat de netwerkanalyse voorstaat. De combinatie van regionale OV rei
zigers, stadse OV reizigers en P+R reizigers zorgt voor genoeg zwaarte op deze lijnen om hoog
waardig OV te rijden. Daarmee is het P+R systeem direct van invloed op het regionaal OV-systeem 
en andersom. Vanaf 2016 wordt P+R Reitdiep bediend met de nieuwe HOV-lijn 1 (de groene lijn). 

In het projectplan, als bijlage bij dit raadsvoorstel, is een uitgebreide toelichting gegeven op het 
doel, scope en beschrijving van dit project. 

IVIaatschappelijk draagvlak/part ic ipat ie 

De locatie voor het P+R-terrein valt binnen het plangebied Reitdiep. De participatie wordt daarom 
onderdeel van de planuitwerking fase 3 en 4 Reitdiep. De gevolgen voor omwonenden en instanties 
(RUG, Hanze, Jachthaven) in de nabijheid worden daarbij vroegtijdig in beeld gebracht en met hen 
gedeeld. 

Omdat het project bijdraagt aan de totale bereikbaarheid van de stad, gaat de overige communicatie 
over het project onder de vlag van Groningen Bereikbaar. 

Financiele consequenties 

Investering en dekking. 
De globaal geraamde kosten van het project bedragen 4 miljoen euro. Dit betreft zowel de voorbe-
reidings- als uitvoeringskosten, inclusief de vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond. 

De dekking van het project bestaat geheel uit RSP-middelen. Met een pro forma subsidieaanvraag is 
de startdatum van het project inmiddels vastgelegd en zijn te maken plankosten subsidiabel. 

Kredietaanvraag. 
Voorgesteld wordt om nu een krediet beschikbaar te stellen van 192 duizend euro voor plan- en 
voorbereidingskosten. Dit is nodig om onderzoek te kunnen doen, te komen tot een ontwerp voor de 
P+R-locatie, het doorlopen van de noodzakelijke planologische procedures en invulling te geven aan 
de participatie. Op basis van het ontwerp en bijbehorende kostenraming, wordt dan de definitieve 
RSP-subsidieaanvraag ingediend en komen we bij u temg met een aanvullende kredietaanvraag voor 
de uitvoeringskosten. 

Risico's. 
Hoewel de subsidie dus nog moet worden toegekend, achten we het (financieel) risico van afwijzing 
echter klein. Het project staat op de gemeenschappelijke projectenlijst RSP-HOV/Transferia. 
Inhoudelijk gezien bestaat er breed draagvlak bij de regionale partners voor de ambitie om het P+R-
systeem uit te breiden en de realisatie van de P+R-Reitdiep in het bijzonder. Mocht de subsidie 



desondanks niet worden toegekend, vervalt ook de dekking voor de tot dan toe gemaakte plankosten. 
In dat geval dragen we als gemeente zelf die plankosten. 

Op basis van het ontwerp en bijbehorende kostenraming, wordt de definitieve RSP-subsidieaanvraag 
ingediend en komen we bij u temg met een aanvullende kredietaanvraag voor de uitvoeringskosten. 
Het projectbudget van 4 miljoen euro beschouwen we op dit moment als taakstellend. Wel kunnen 
tijdens de uitvoering van het project risico's optreden die niet waren voorzien. Voor de berekening 
van het risico wordt de gebmikelijke systematiek gehanteerd. 

Voor verkeer- en vervoersprojecten wordt de omvang van de risico's berekend aan de hand van de 
investeringen en opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van onder andere de gemeente
rekening. Dit gebeurt nadat uw raad een krediet beschikbaar stelt. 

Op dit moment wordt uw raad voorgesteld alleen een plankostenkrediet beschikbaar te stellen van 
€192.000,—. Op basis van de gebmikelijke systematiek is het berekende risico op dit moment 
beperkt.(€ 8.000,T-). Na de definitieve subsidiebeschikking en de beschikbaarstelling,van het totale - . 
krediet bedraagt het totale risicobedrag maximaal € 400.000,- met een kans van optreden van 50%. 
Gecorrigeerd met de gebruikelijke waarschijnlijkheidsfactor van 90% komt dit neer op een benodigd 
weerstandsvermogen van € 180.000,—. 

Tot̂ slot bestaat er een klein financieel risico voor de grondexploitatie Reitdiep JDe taxatiewa^^ 
(volgens RSP-subsidievoorwaardenj van de in te brengen grond kan lager uitvallen dan de geprog-
nosticeerde opbrengst in de grondexploitatie. De geplande locatie heeft nu grotendeels bestemming 
bedrijfsterrein. Onderzocht wordt welke grond ingezet wordt voor P+R, welke opbrengsten en 
kosten daarmee samenhangen in de grondexploitatie en hoe zich dat verhoudt tot de mogelijke 
opbrengst uit RSP-subsidie. Het inzichtelijk maken van dit risico is een van de eerste stappen en 
een beslismoment in het project, waarover we zonodig ook met onze regionale partners zullen 
overleggen. 

Begrotingswijziging 
Begrotingswij:nging voor iiivesteringskrediet. , 
P+R Reitdiep ' ' 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2014 

Financiele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten ' Saldo 
7.4 Parkeervoorzieningen 192 192 0 

Totalen begrotingswijziging 192 192 0 

Realisering en evaluatie ^ 

Naar verwachting is er ongeveer een jaar nodig voor de planvoorbereiding, planologische 
procedures en voorbereiding aanbesteding. Daama is een half jaar gepland voor realisatie, 
aanpassingen infrastmctuur, etc. Begin 2016 is de nieuwe P+R-voorziening dan te gebmiken. 

Met vrier 
burgemeester en wethoiAders van Groningen, 

de burgem^BBter, de secretaris, 
dr. R.L. (Ruufli Vreeman drs. 
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Voorlopige projectnaam 

P+R Reitdiep 

Inleiding 

Dit document betreft een geintegreerde startaanvraag/projectofferte. Vanwege de al beschikbare 
projectinformatie, afgebakende opdracht en de wens om tot een snelle projectstart te komen, is 
gekozen voor een efficiente werkwijze en zijn daarom de startaanvraag en projectofferte 
gecombineerd. 

Het belang van P+R in de regionale bereikbaarheid 
De beschikbaarheid van P+R-teneinen in combinatie met een hoogfrequente en hoogwaardige 
openbaar vervoer bediening en goede aansluiting op het fietsnetwerk is van groot belang voor de 
bereikbaarheid van de Stad. Zowel in regionaal als gemeentelijk verband is onderkend dat we moeten 
blijven inzetten op P+R. Het is een van de belangrijke onderdelen van de geactualiseerde en 
vastgestelde (najaar 2013) regionale bereikbaarheidssttategie (Netwerkanalyse) en de HOV-visie. 

Met P+R bieden we een altematief voor het reizen met de auto tot in het hart van de (binnen)stad. De 
diversiteit in aanbod van vervoersmogelijkheden biedt de reiziger keuze en is daarom een wezenlijk 
aspect voor een goede bereikbaarheid in de structurele situatie, maar zeker ook de situatie de komende 
jaren, vooral tijdens de Aanpak Ring Zuid (ARZ). Zo draagt P+R bij aan minder auto's in de stad en 
dus ook aan de leefbaarheid. 

In de HOV assen-structuur vervullen de P+R-locaties een knooppuntfunctie. Dit vraagt om herkenbare 
en kwalitatief hoogwaardige op- en overstappunten. P+R heeft ook een functie als de voeding van het 
HOV assen-systeem dat de netwerkanalyse voorstaat. De combinatie van regionale OV reizigers, 
stadse OV reizigers en P+R reizigers zorgt voor genoeg zwaarte op deze lijnen om hoogwaardig OV te 
rijden. Daarmee is het P+R systeem direct van invloed op het regionaal OV-systeem en andersom. 

De beschikbaarheid van een compleet P+R-systeem rond de stad, dus inclusief nieuw te realiseren 
locaties Meerstad (Driebond) en Reitdiep (Zemike), is voor de ARZ een van de essentiele maatregelen 
en is daarom onderdeel van de Realisatie-overeenkomst. Uit analyses van de ARZ blijkt dat P+R, 
samen met verkeersmanagement, de grootste bijdrage levert aan het beheersbaar houden van de 
bereikbaarheidsproblematiek tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. 
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P+R in staand (gemeentelijk) beleid 
Sinds het begin van de jaren-90 kennen we in Groningen P+R. In 20 jaar tijd heeft het zich ontwikkeld 
tot een goed functionerend en succesvol P+R-systeem, met in totaal ongeveer 2600 parkeerplaatsen. 
Het oorspronkelijke doel was vooral een vermindering van de parkeerdmk in de binnenstad, nu 
dichten we de P+R in toenemende mate een rol toe in het langduriger bezoek aan de stad door 
forenzen en dagjesmensen. Zo beperken we niet alleen de parkeerdmk in de (binnen)stad, maar 
verbeteren we ook de bereikbaarheid, want we verminderen ook het aantal rijdende auto's in de stad 
en houden zo een goede doorstroming in stand. 

De ambitie tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het P+R-systeem, is onderdeel van het 
stedelijke bereikbaarheids- en parkeerbeleid. Dit is vastgelegd in de Parkeemota (januari 2010) en het 
Bereikbaarheidsplan (december 2013). Het specifieke P+R-beleid is uitgewerkt in de beleidsnota P+R 
Groningen 2011-2020 (febmari 2011). Deze laatste is ook weer een bouwsteen geweest voor de 
Actualisatie van het regionale P+R-beleid (december 2011). Kern van de gezamenlijke P+R-ambities 
is een verdere uitbreiding van bestaande en nieuwe locaties naar een samenhangend systeem in stad en 
regio, volgens een gedeeld kwaliteitsniveau voor zowel openbaar vervoer als aanwezige 
voorzieningen. 

P+R Reitdiep 
Op de Zemike Campus Groningen ligt nu, aan de Professor Uilkensweg, een P+R-tenein met een 
capaciteit van 100 parkeerplaatsen. Vooruitlopend op een grotere locatie aan de hoofdinfrastructuur, 
was deze altijd als tijdelijk bedoeld. De verbinding met de binnenstad/station is goed verzorgd met 
buslijn 11. De huidige locatie ligt echter ver van hoofdwegennet (N35S of Noordelijke Ringweg) en 
kent daardoor een slechte autobereikbaarheid. Het tenein staat weliswaar dagelijks vol, maar 
nauwelijks met P+R-reizigers. Dat wordt veroorzaakt door een parkeenegime op de campus met 
parkeren op eigen tenein (achter een slagboom), waarbij het P+R-terrein een openbare en vrij 
toegankelijke parkeerlocatie is en daarom veel "vreemd"parkeerders aanttekt. 
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In de conidor Grijpskerk/Zuidhom/Zernike - Groningen is ruimte voor een grotere P+R-locatie. Uit 
de regionale P+R-nota en Aanpak Ring Zuid komt uitbreiding van de capaciteit langs deze aanrijroute 
naar voren als sterk gewenst. Er is ruimte voor een capaciteit van minimaal 300 pp nabij de stad. 
Daarbij is dan al rekening gehouden met de uitbreiding van de P+R Zuidhom in dezelfde conidor met 
200 parkeerplaatsen. Deze laatste locatie bedient ook een andere doelgroep. Bij het station Zuidhom 
wordt vanuit de trein overgestapt op de bus naar Zemike of vanuit de auto op de ttein naar Centraal 
Station en verder. Met een P+R-locatie nabij de Ringweg bedienen we de automobilist die door wil 
rijden tot aan de rand van de stad, daar parkeert en dan verder reist per bus of fiets naar binnenstad, 
UMCG etc. 

Gekoppeld aan de realisatie van de Regiotram was ook een nieuwe P+R-locatie voorzien nabij de 
aansluiting Noordelijke Ringweg/Zonnelaan. De kosten van deze locatie bleken erg hoog en het 
project is gestopt, tegelijkertijd met het beeindigen van het project Regiotram. 

Deze startaanvraag / projectofferte omvat de voorbereiding, realisatie en ingebruikname van een 
nieuw P+R-tenein nabij de provinciale weg N355, ter vervanging van de bestaande locatie P+R-
Zernike. Daarmee verbeteren we de autobereikbaarheid van de locatie, creeren we een grotere 
capaciteit en zorgen we er voor dat die capaciteit ook beschikbaar is en blijft voor de P+R-reiziger. 

Omsclirijving op te starten project 

Het project omvat de voorbereiding en realisatie van de nieuwe P+R-voorziening Reitdiep. 

Nieuwe P+R-locatie 
Dit nieuwe P+R-tenein is gepland ten noorden van de N355. Binnen het gebied fase 3 Reitdiep is 
daarvoor ruimte beschikbaar (zie kaartje). In de bijlage is een toelichting gegeven op de locatiekeuze 
en andere, afgevallen locaties. Voor de locatie moet een procedure voor wijziging bestemmingsplan 
worden doorlopen om de bestemming te wijzigen naar Verkeer. De capaciteit van het nieuwe tenein is 
300 parkeerplaatsen, waarbij gewenst is om een eventuele latere uitbreiding van capaciteit als 
mogelijkheid open te houden. De ontsluiting voor de auto komt uit op de Professor Uilkensweg. 
Verder is een haltevoorziening voor het busvervoer noodzakelijk en moet de locatie aangesloten 
worden op het hoofdfietsnetwerk naar de stad. 

De kwaliteit van de P+R voorziening is van groot belang en is een randvoorwaarde voor een succesvol 
gebruik. Ten aanzien van de autobereikbaarheid betekent dit dat de opnamesnelheid, 
verkeerscirculatie, etc. van de parkeervoorziening goed en vlot moet zijn, dat de bewegwijzering naar 
en op het tenein compleet is en dat de locatie wordt opgenomen in het dynamische 
ParkeerRoutelnformatieSysteem (PRIS). Andere eisen leiden er toe dat de bushalte wordt voorzien 
van een wachtmimte en dat fietsvoorzieningen (stallingen, kluizen, OV-fiets) worden gerealiseerd. De 
ligging nabij een woongebied is gunstig voor de sociale veiligheid op het terrein en deze wordt nog 
verder versterkt als de mogelijke komst van een pompstation zijn beslag krijgt. Meer gedetailleerde 
eisen ten aanzien van sociale veiligheid, comfort, (reis)informatie etc. komen aan bod bij de verdere 
planuitwerking, worden ontleend aan de beleidsnota P+R van de gemeente Groningen en sluiten aan 
bij de kwaliteit van andere locaties zoals P+R Hoogkerk. 

De bestemming van het huidige parkeertenein op de Zernike Campus wordt meegenomen in de 
parkeerdiscussie in het kader van het Verkeersplan Zemike en kan dan eerst functioneren als openbaar 
parkeerterrein voor studenten en werknemers. 

Ontwikkeling Reitdiep 
De ligging nabij het woongebied Reitdiep vraagt noodzakelijkerwijs aandacht voor de inpassing van 
de parkeervoorziening en voor de participatie van bewoners en bedrijven in de planvorming. 
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De beoogde locatie is onderdeel van de grondexploitatie Reitdiep en vertegenwoordigt daarin een 
waarde. Dat een objectieve taxatie (RSP-subsidievoorwaarde) lager kan uitvallen dan de 
geprognosticeerde opbrengst in de grondexploitatie is een financieel risico. Zo was bijvoorbeeld ook 
de grond voor de uitbreiding van de P+R-Haren (lopend project, opievering medio 2015) bestemd als 
bedrijventenein, maar bleek de waarde die de onafhankelijke taxateur voor dit tenein heeft bepaald, 
lager dan in de grondexploitatie was opgenomen. 

Een daadwerkelijk netto-effect wordt uiteindelijk mede bepaald door het geplande oppervlak voor 
bedrijventenein, eventuele veranderingen in uitgeefbare oppervlakte voor woningbouw en de 
hoeveelheid grond die bouwrijp moet worden opgeleverd. Zo zijn bijvoorbeeld ook de zones langs een 
hoge dmkgasleiding niet meegenomen in het uitgeefbaar oppervlak van de grondexploitatie, maar wel 
als bedrijventenein bestemd. Dit alles, aangevuid met vereisten om het P+R-terrein goed in te passen 
in het nieuw te ontwikkelen woongebied, maakt het mogelijk om werk met werk te maken en zo toch 
de opbrengst te genereren zoals in de grondexploitatie is opgenomen. 

De consequenties voor de ontwikkeling van Reitdiep (uitgeefbare grond, inpassing, etc) en voor de 
grondexploitatie (opbrengsten, kosten, subsidie-opbrengst) moeten daarom in een vroegtijdig stadium 
van het project worden onderzocht. Zonodig kan dit leiden tot een beslismoment over de voortgang 
van het project. 

Bediening per openbaar vervoer 
Voor de OV-bediening van deze locatie is geen aanpassing van het bussysteem of lijnvoering nodig. 
Langs de locatie loopt al een goede OV-verbinding, waardoor kan worden volstaan met het realiseren 
van een haltevoorziening bij het P+R-terrein. 

De huidige stads-/streeklijn 11 rijdt 4 keer per uur op het ttaject Hoofdstation - Binnenstad -
Reitdiephaven en daama door naar Zuidhorn (2 keer per uur). Vanaf de nieuwe dienstregeling 2016 
wordt lijn 11 vervangen door de groene HOV-lijn 1 (Europapark - UMCG - Zemike/Zuidhom), die 
ook 4 keer per uur gaat rijden tussen Station Europapark en Reitdiephaven. Voor de start van de 
nieuwe P+R-locatie is deze frequentie eerst voldoende en er kan worden meegelift op eventuele 
toekomstige frequentieverhogingen van de HOV-lijn. 

De helft van de bussen rijdt door naar Zuidhom en de helft keert bij de kluifrotonde onder de 
provinciale weg N355. Uitgangspunt bij het ontwerp van de halte is dat zowel in als uitstappen op het 
P+R-terrein plaatsvindt, zonder de Professor Uilkensweg te moeten oversteken. Zo mogelijk wordt 
ook een keermogelijkheid meegenomen in het ontwerp, als altematief voor het keren bij de 
kluifrotonde. 

Projectfases 
Grofweg worden de volgende fases in het project onderscheiden: 

• Pro-forma aanvraag RSP-subsidie (afgerond) 
• Startup 
• Voorlopig ontwerp 
• Effecten op ontwikkeling Reitdiep 
• Aanvraag RSP-subsidie 
• Definitief Ontwerp 

Aanbesteding 
• Realisatie 
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Een positieve beschikking op de RSP-subsidieaanvraag is essentieel voor de het project. Dit is een 
GO/NO-GO moment in het proces. Ook de consequenties voor de ontwikkeling Reitdiep en de 
grondexploitatie daarvan kunnen leiden tot een beslismoment in het project. 

Relatie met andere projecten 
Gromngen Bereikbaar/Aanpak Ring Zuid (ARZ) 
De nieuwe P+R-Reitdiep is een van de maatregelen die worden genomen om de bereikbaarheid van 
Stad en regio te waarborgen tijden de vele werkzaamheden in de komende jaren en in het bijzonder 
tijdens de ARZ in de periode 2016 - 2020. Daar vloeit uit voort de wens cq noodzaak bij aanvang van 
de ARZ te kunnen beschikken over extra P+R-functionaliteit in de noordwesthoek van de Stad. De 
realisatie van deze P+R-locatie is opgenomen in de Realisatieovereenkomst ARZ. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
Sinds januari 2014 rijden er vanuit de regio naar en door de stad drie HOV-lijnen. Vanaf 2016 komt 
daar nog een vierde lijn (groen) Europapark - Zemike/Zuidhom bij. Dit zijn hoogfrequente openbaar 
verbindingen, met een goede doorstroming als randvoorwaarde. De vierde HOV-lijn passeert de 
aansluiting Noordelijke Ringweg over de Zonnelaan/Zemikelaan. P+R-locaties zijn belangrijke 
knooppunten in het HOV-systeem. In die gedachte moet ook een nieuwe P+R-Reitdiep met HOV 
worden bediend. 

Verkeersplan Zernike 
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en bedrijfsleven is het 
verkeersplan Zemike opgesteld (concept december 2013). In dit verkeersplan is een gezamenlijke 
inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen voor de Zemike Campus Groningen beschreven, 
waaronder de parkeersituatie in het gebied. Gezien de afstand van de nu voorgestelde locatie voor de 
P+R-voorziening is niet te verwachten dat werknemers en studenten hier gaan parkeren en 
aanvullende maatregelen om "vreemd"parkeren tegen te gaan zijn daarom op voorhand niet nodig. 

Vernieuwing PRIS 
Onder regie van Groningen Bereikbaar wordt momenteel het ParkeerRoutelnformatieSysteem (PRIS) 
uitgebreid en vernieuwd. Onderdeel daarvan is dat de automobilist voor elke P+R-locatie al 
(dynamisch) geinformeerd wordt over de beschikbaarheid van parkeercapaciteit en de busbediening. 
De benodigde "hardware" voor een nieuwe P+R-Reitdiep wordt al binnen het PRIS-project 
gerealiseerd, maar de gegevensverzameling en aansluiting op het systeem zijn onderdeel van het 
project P+R-Reitdiep. 

Woningbouwlocatie Reitdiep 
De fases 3 en 4 van de wijk Reitdiep zijn nog niet in ontwikkeling. De nieuwe P+R-Reitdiep is 
gepland in fase 3, direct langs de N355. Het ontwerp en de inpassing van die P+R-voorziening moet 
aansluiten bij de nog te realiseren woningbouw in dit gebied. De consequenties voor de 
grondexploitatie Reitdiep moeten nadmkkelijk in beeld worden gebracht. 

Participatie (stedelijk, buurt/wijk- of straatniveau) 

De gevolgen voor omwonenden en instanties (RUG, Hanze, Jachthaven) in de nabijheid moeten 
vroegtijdig in beeld worden gebracht en met heen worden gedeeld. In het proces van planvorming 
moet mimte worden ingemimd om relevante partijen te informeren en te horen. De participatie is 
daarom onderdeel van de planuitwerking fase 3 en 4 Reitdiep. 

Daamaast is het overleg met OV-bureau bepalend voor de te kiezen opiossingen ten aanzien van de 
haltevoorziening. 
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Prioriteit en gewenste tij dpad 

Vanwege de rol van deze P+R-locatie in het waarborgen van de bereikbaarheid wordt door vele 
partijen (gemeente, Regio Groningen Assen, Groningen Bereikbaar, ARZ) grote waarde gehecht aan 
een snelle realisatie en in gebruikname. Bepalend tijdsmoment daarin is de start van de 
werkzaamheden ARZ (medio 2016). Omdat op deze P+R-locatie al busvervoer en een halte aanwezig 
is, is de jaarlijkse ingangsdatum van wijzigingen in de busdienstregeling (december van ieder jaar) 
ondergeschikt. 

Naar verwachting zal er ongeveer een jaar nodig zijn voor de planvoorbereiding, planologische 
procedures, etc. Daama is ongeveer een half jaar gepland voor realisatie, aanpassingen infrastructuur 
etc. In dit licht bezien is een in gebruik name vanaf januari 2016 gewenst. 

Budget 

Investeringskosten 
Voor het gehele project, plan- en voorbereidingskosten en realisatie, is een bedrag van maximaal 4 
miljoen euro beschikbaar. Daarin is ook opgenomen de waarde van de beschikbaar te stellen grond op 
basis van een objectieve taxatie. 

Dekking 
De dekking bestaat uit uitsluitend RSP-middelen. Op basis van het ontwerp en een bijbehorende 
gedetailleerde kostenraming kan pas de definitieve subsidieaanvraag worden gedaan. Er is al wel een 
pro-forma subsidieaanvraag ingediend, waarmee de startdatum van het project is vastgelegd en de te 
maken plankosten vanaf dat moment declarabel zijn. Volgens de voorwaarden mogen de plankosten 
maximaal 10% van het totale subsidiebedrag bedragen. 

Alleen projectonderdelen die passen binnen de subsidievoorwaarden van het RSP zijn declarabel. Een 
goede bewaking daarvan en zonodig tussentijds overleg met de toetsingscommissie is daarom 
essentieel, 

Urenraming/Plankosten 
De plan- en voorbereidingskosten worden globaal bepaald door de volgende werkzaamheden: 

• Procedure wijzigen bestemmingsplan; 
• Opstellen ontwerp 
• Uitwerken tot aanbesteding 

Hieronder is een overzicht gegeven van de betrokken disciplines en geschatte inzet voor de 
planvormingsfase: 

Proj ectmanagement 
Stadsontwerp (verkeer en vervoer, landschapsontwerp, stedenbouw, milieuplanologie) 
JPV (planeconomie, exploitatie & subsidiebeheer, bestemmingsplan-jurist) 
IGG (projectleiding + werkvoorbereiding, groen/ecologie, milieu, GEO) 

De totaal geprognosticeerde voorbereidingskosten bedragen 192 duizend euro 

300 uur 
400 uur 
400 uur 
500 uur 

De aanvraag van de RSP-subsidie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Beleid en 
Programmering, op basis van informatie over het ontwerp vanuit het project. 
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Informatie en communicatie 

De realisatie van een nieuwe P+R-Zemike is primair een project ter verbetering van de bereikbaarheid 
van de Stad en regio. De afstemming en samenwerking met Groningen Bereikbaar in planning en 
exteme communicatie (algemene informatie) is daarom een vast onderdeel van het project. 

Projectrisico's 

Er is een 4-tal projectrisico's benoemd, waarbij per risico een beheersmaattegel is opgenomen: 

• Geen dekking plankosten 
Mocht het project voortijdig beeindigd worden omdat de RSP-subsidie niet wordt toegekend, 
dan ontbreekt financiele dekking voor de tot dan toe gemaakte plankosten. 
=> Gemeente Groningen draagt dan zelf de plankosten. De P+R-locatie is onderdeel van het 
regionale bereikbaarheidsprogramma en gezien het brede draagvlak voor de gemeentelijke 
P+R-ambities en de Aanpak Ring Zuid, wordt de kans dat dit risico optreedt als laag geschat; 

• Te laag projectbudget 
Het beschikbare budget is bepaald op basis van kentallen en dus globaal geschat. Bij de nadere 
uitwerking van het project, ontwerp, taxatie en kostenraming kunnen de werkelijke 
projectkosten nog wijzigen. 

Het projectbudget is taakstellend en eventuele overschrij dingen moeten daarom binnen het 
totale budget worden opgelost. Eventueel kan dit leiden tot wijzigingen en keuzes in de 
projectscope; 

• Taxatie grondwaarde 
De waarde van de in te brengen grond is volgens de RSP-voorwaarden subsidiabel op basis 
van een objectieve taxatie. Deze taxatiewaarde kan lager uitvallen dan de geprognosticeerde 
opbrengst in de grondexploitatie. Onderzocht wordt welke grond ingezet wordt voor P+R, 
welke opbrengsten en kosten daarmee samenhangen in de grondexploitatie en hoe zich dat 
verhoudt tot de mogelijke opbrengst uit RSP-subsidie. Het netto-effect is echter sterk 
afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de wijze van inpassing van het P+R-tenein in 
de omgeving. 
=> De kans dat dit risico zich voordoet wordt als klein geschat. Er zijn meerdere variabelen en 
daarom zijn er mogelijkheden om werk met werk te maken en de opbrengst te genereren zoals 
in de grondexploitatie is opgenomen. Het inzichtelijk maken van dit risico is een van de eerste 
stappen en een beslismoment in het project, waarover zonodig overleg met de regionale 
partners kan worden gevoerd; 

• Planning 
De beschikbare tijd voor voorbereiding en uitvoering van het project P+R Reitdiep wordt 
beperkt door de start van de werkzaamheden van de Aanpak Ring Zuid. Dat geeft druk op de 
projectplanning. Zowel de exacte aanvangsdatum van de ARZ als de wijze van fasering en 
uitvoering is echter nog onzeker en afhankelijk van de aanbesteding. 
=> We gaan op voorhand uit van een ruime marge (een half jaar) tussen de opievering van de 
P+R Reitdiep en de start van de ARZ en creeren zo speelruimte om op tijd gereed te zijn. 
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Kaartmateriaal 
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Bijlage: locatie-afweging 

Na het beeindigen van het project Regiottam, is een nieuwe voorkeurslocatie voor de P+R-locatie naar 
voren gekomen. Gepland is om nabij het Reitdiepplein, ten noorden van de N3SS en binnen het gebied 
van fase 3 Reitdiep een parkeerlocatie met OV-halte en voorzieningen te realiseren. Bij de locatie-
afweging hebben aspecten als autobereikbaarheid, OV-bediening, beschikbaarheid van ruimte, 
grondeigendom, belangen van aanwezige bewoners en instanties en gevolgen voor overige 
infrastructuur en rol gespeeld. 

In de afVveging zijn de drie mogelijke locaties voor het P+R-tenein betrokken. Voor alle locaties geldt 
dat de busbediening nu en ook vanaf 2016 in de situatie met HOV-bus (de groene lijn Europapark -
UMCG - Zernike/Zuidhom) goed is. 

1. Nabij de begraafplaats en aansluiting Noordelijke Ringweg/Zonnelaan 
Dit was de eerder voorziene locatie, gekoppeld aan de komst van de Regiotram. De 
autobereikbaarheid van deze locatie is goed en er zijn mogelijkheden voor aansluiting op de 
ontwikkeling van een goede enttee voor het gebied Zemike. De samenwerking met RUG en 
Hanzehogeschool is complex en de benodigde grond is ook gedeeltelijk in handen van deze 
partijen. Een P+R-voorziening op deze locatie is erg kostbaar vanwege noodzakelijke 
aanpassingen aan lokale infrastructuur voor auto en fiets. In de laatste versie van het 
verkeersplan Zemike is deze P+R-locatie dan ook al niet meer opgenomen. 

2. Uitbreiding van de huidige locatie op het Zernike-terrein 
Deze locatie ligt niet aan de hoofdinfrastmctuur, is alleen te bereiken over het lokale wegennet 
en de autobereikbaarheid is dus onvoldoende. Een uitbreiding van de parkeercapaciteit leidt 
tot verhoging van de verkeersdmk over de Prof Uilkensweg, maar uit oogpunt van 
verkeersveiligheid is dat ongewenst en heeft te grote gevolgen voor de bewoners van het 
Reitdiep. De HOV-bediening is net zo goed als in optie 1, maar het bustraject heeft een 3 
minuten langere reistijd vanaf de P+R-locatie. De fysieke ruimte voor uitbreiding lijkt 
beschikbaar. 

3. Nabij het Reitdiepplein 
Deze locatie ligt vanuit de regio gezien nog voor het Reitdiepplein (knooppunt Noordelijke en 
Westelijke Ringweg), aan de N3SS. De autobereikbaarheid is goed: direct aan de 
hoofdinfrastmctuur vanuit de richting Zuidhom. De locatie is onbebouwd en daarom relatief 
eenvoudig in gebruik te nemen. De HOV-bediening is net zo goed als in optie 1, maar het 
bustraject heeft een 6 minuten langere reistijd vanaf de P+R-locatie.Er zijn 2 opties voor deze 
locatie: 
• Ten zuiden van N355: prima autobereikbaarheid. De grond is hier niet in gemeentelijk 

bezit en de verwachting is dat dat ook niet snel in bezit kan komen. 
• Ten noorden van N355: goede autobereikbaarheid. De grond is hier in gemeentelijk bezit 

en bestemd voor fase 3 Reitdiep. In het bestemmingsplan is een reservering 
bedrijventerrein opgenomen, groot 1,3 ha. Gezien de gemeentelijke focus op andere 
bedrijfslocaties, kan deze mogelijk ingezet worden voor een nieuwe P+R-locatie. 
Aangevuid met een niet met woningen te bebouwen zone onder de 
hoogspanningsleidingen, is dan voldoende mimte beschikbaar. Een wijziging van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. 

Gezien bovenstaande is de noordelijke variant van locatie 3 (nabij Reitdiepplein) de voorgenomen 
locatie. De zuidelijke variant kent te veel belemmeringen in grondeigendom. Locatie 1 (bij 
NRW/Zonnelaan) is ook goed, maar te complex door de relatie met RUG/Hanze en te kostbaar door 
noodzakelijke aanpassing van de infrastmctuur. Locatie 2 heeft door de ligging onvoldoende potentie. 


