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Tussenuitspraak Raad van State

Raad van State vraagt nadere motivering, zo nodig nader onderzoek en 

wijziging Tracébesluit op de volgende punten:

1. Geluidsonderzoek woning aan de Papiermolenlaan

2. Voetgangersbrug Papiermolenlaan

3. Compenseren vliegroute vleermuizen

4. Verkeersveiligheidsaudit (VVA)



1. Geluidsonderzoek

► Tussenuitspraak: woning is onterecht niet als 
geluidsaneringswoning aangemerkt

► Wijziging: onderzoek uitgevoerd, uitkomst is toevoeging van 
een geluidsscherm van 53m lang en 4m hoog



1. Geluidsonderzoek

Ligging geluidsscherm



1. Geluidsonderzoek

Ligging geluidsscherm



2. Voetgangersbrug

Tussenuitspraak

a. Gebruik huidige fietstunnel: niet gebleken dat onderzoek is gedaan 
naar intensiteit gebruik huidige fietstunnel

b. Een nieuwe fietstunnel? niet gebleken dat is onderzocht of 
vervangen huidige fietstunnel mogelijk/haalbaar is

c. Locatie voetgangersbrug: zoekgebied mogelijk forse inbreuk op 
privacy en woon-/leefklimaat aangrenzende percelen



2a. Gebruik huidige fietstunnel

Aantal fietsers (etmaalgemiddelden) in 2015

► Huidige fietstunnel: ca. 1.300

► Hereweg: ca. 13.000



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzoek gedaan naar mogelijkheid fietstunnel:

► ter plaatse van geprojecteerde voetgangersbrug (TB-ontwerp)

► ter plaatse van huidige fietstunnel Papiermolenlaan

► ergens tussen Hereweg en knooppunt Julianaplein



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locaties



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Badmeesterwoning

Lekstraat

Fietstunnel

Merwedestraat
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2b. Een nieuwe fietstunnel?

Huidige fietstunnel: 37 meter
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2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Merwedestraat conform Tracébesluit



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Merwedestraat met verhoogde verbindingsweg



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Merwedestraat met verhoogde verbindingsweg



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Boutenspad conform Tracébesluit



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Boutenspad met verhoogde verbindingsweg



2b. Een nieuwe fietstunnel?

Onderzochte locatie Boutenspad met verhoogde verbindingsweg



Conclusie

Fietstunnel heeft op alle onderzochte locaties ingrijpende gevolgen op 
het gebied van:

► ruimtelijke inpassing

► sociale veiligheid

► verkeersveiligheid

Vanuit deze overwegingen is een nieuwe fietstunnel niet mogelijk en 
haalbaar.

2b. Een nieuwe fietstunnel?



2c. Locatie voetgangersbrug

Wijzigingen

► Geen zoekgebied meer: precieze locatie voetgangersbrug op TB-
kaart

► Ontwerpeisen die privacy en woon- en leefklimaat van 
aangrenzende percelen waarborgen (ook in contract 
opdrachtnemer)



2c. Locatie voetgangersbrug

Zoekgebied in Tracébesluit (2014)



Noord-zuidroutes bij voetgangersbrug

2c. Locatie voetgangersbrug



Trappen en hellingenbanen van 4%

Zo zou het kunnen: schetsontwerp

2c. Locatie voetgangersbrug



Schetsontwerp in omgeving

2c. Locatie voetgangersbrug



Ontwerpeisen

► Constructie minimaal 20m van erfgrens omliggende woningen

► Noordelijke aansluiting minimaal 20m ten westen van 
Fongerspad

► Brugdek en hellingbanen minimaal 2,80m breed

► Doorrijhoogte minimaal 5m

► Brugrand deels transparant, deels gesloten (voorkomt zicht op 
omliggende woningen)

► Materiaalkeuze: minimale trillingen en geluid

► Lichtinval voor omliggende woningen tot minimum beperken

2c. Locatie voetgangersbrug



3. Vleermuizen

Tussenuitspraak

► Opgenomen maatregelen zien niet toe op compensatie of 
mitigatie vliegroute door fietstunnel Papiermolen

► Geen onderzoek naar gevolgen verdwijnen fietstunnel 
Papiermolen voor rust- en verblijfplaatsen vleermuizen buiten 
plangebied



► Blauwe lijn = passage nu via fietstunneltje

► Gele lijn = nieuwe passage via nieuwe voetbrug

► Paarse lijn = nieuwe geoptimaliseerde verbinding langs 
Hereweg (via deksel N7)

Foerageergebieden

3. Vleermuizen



Wijzigingen

► Maatregelen behoud vliegroutes vleermuizen verduidelijkt:

 Reling en brugconstructie voetgangersbrug dienen als echo-
baken

 Tijdens werkzaamheden zo nodig tijdelijk echobaken

 Deksel Zuiderplantsoen vormt extra vliegroute bij Hereweg

3. Vleermuizen



4. Verkeersveiligheidsaudit

Tussenuitspraak

► Minister heeft niet voldaan aan verplichting verkeersveiligheidsaudit 
uit te voeren

► Opdracht tot het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit, 
conform voorschriften



4. Verkeersveiligheidsaudit

► Vanaf begin planvorming aandacht voor veiligheid

► Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

► Veiligheidsplan verdiepte ligging



4a. Aandacht voor verkeersveiligheid

► Een van de doelen van Aanpak Ring Zuid

► Uitgangspunt tijdens ontwerpproces

► Deskundigen en hulpdiensten vanaf begin nauw betrokken

► Bijzondere status zuidelijke ringweg 80 km/u: geen ontwerp volgens 
het handboek mogelijk

► Daarom tijdens ontwerpproces afmetingen, boogstralen (bochten) 
en andere ontwerpeigenschappen al werkende ontwikkeld, getoetst 
en voorzien van risicoanalyse



4a. Aandacht voor verkeersveiligheid

► Ontwerp:

 Julianaplein/Vrijheidsplein ongelijkvloers

 vaste brug Julianaplein

 voldoende in- en uitvoegruimte bij aansluitingen op ring

► Inrichting:

 gericht op 80 km/u, m.b.v. verlichting, portalen en afmetingen 
bewegwijzering

 eenduidige groene vormgeving, afwijkend van autosnelweg

► Technische maatregelen:

 Matrix Signalerings Systeem (matrixborden)

 Automatische Incident Detectie (detectielussen en camera’s)

Borgen van de verkeersveiligheid



Doel

► Beoordelen wegontwerp, gericht op veiligheidseffecten voor 
weggebruikers

Uitgangspunten

► Weggebruikers moeten weg begrijpen en handelen daarop 
afstemmen, zodat zij en anderen die veilig kunnen gebruiken

► Kans op letsel bij ongelukken moet zo veel mogelijk worden beperkt

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit



Documenten VVA (1)

Auditrapport 

►Beschrijving van het probleem

►Aanbevolen oplossingsrichting

►Ernstklasse van de bevinding

Ernstklasse

EA Ernstige afwijking, een afwijking met een serieus 
ongevalsrisico. Verbeteringen zijn naar het oordeel van het 
auditteam dringend gewenst.

A Afwijking van wat gebruikelijk is. Herstel is naar het oordeel 
van het auditteam gewenst vanwege het negatieve effect op 
de verkeersveiligheid.

O Opmerking of observatie

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit



Documenten VVA (2)

► Inleiding op de reactienota

► Reactienota:

►Op basis van bevindingen

►Per bevinding: waarom wel of niet verwerkt

►Bij niet-verwerkte bevindingen: hoe wordt vereiste 
verkeersveiligheidsniveau bereikt.

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit



Bevindingen

► Complex project, bijzondere status ringweg drukt stempel op 
resultaat

► Stapeling van minimale eisen geeft extra risicovol ontwerp

► Voorgestelde compenserende maatregelen noodzakelijk

► Ernstige afwijking: 16, Afwijking: 27, Observatie: 5

► Circa 40 % kan worden verwerkt in ontwerp of in contracteisen

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit



4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

Wijzingen (1)



4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

Wijzingen (2)



4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

Wijzingen (3)



4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

Wijzingen (4)



Beschrijving probleem Aanbeveling welke wordt opgevolgd

Complex verkeerssysteem, 
desoriëntatie

Monitoring en communicatie

Andere indeling vluchtzone Smallere redresseerstrook

Afscherming tussenbermen met 
barriers

Barriers verwijderen en rozen op maaiveld

Complex verkeerssysteem P3-Euroborg • Ontwerp fietsoversteek aanpassen
• Aanvullende bebording

Verder worden nog meerdere aanbevelingen opgevolgd die  
betrekking hebben op o.a. markeringen en bebording. 

EA meegenomen maar niet op TB-kaarten

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit



Beschrijving probleem Aanbeveling Oplossing/reactie ARZ

Snelheidsoverschrijding in 
relatie tot complex 
verkeerssysteem en zicht in 
knooppunten

Overal vluchtzones 
aanbrengen en ruimere 
bogen toepassen in 
knooppunten

• Vluchtzone bij 2 rijstroken of minder
• Aanvullend MSS- en AID-systemen
• Uniform wegbeeld i.r.t. snelheid
• Ruimtelijke beperkingen => zicht 

voldoet aan de eisen

Zichtbaarheid en 
hoeveelheid vluchthavens 
in relatie tot 
veiligheidsniveau

Maximaliseren van 
vluchthavens

• H.o.h. 1.000 m: voldoen geheel aan 
eisen

• Ervaringen spitsstrook
• Optimaal gekozen locaties
• MSS- en AID-systemen

Invoegsnelheid 
vrachtverkeer en lengte 
weefvakken op  A28 in 
relatie tot o.a. toerit Van 
Ketwich Verschuurlaan

Ontweven, langere 
weefvakken of toeritten
laten vervallen

• Acceleratielengte voldoet aan eisen
• Ontweven is niet mogelijk vanwege 

ruimtelijke beperkingen
• Toeritten laten vervallen => toename 

verkeersdruk in Groningen-Zuid
• Weefvaklengtes zijn minimaal maar 

acceptabel

4b. Uitkomsten verkeersveiligheidsaudit

EA: niet meegenomen




