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Geachte heer, mevrouv/, 

In de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer over de ontwerpbesluiten 
ten aanzien van de zuidelijke ringweg van 1 oktober j I . heeft ons college uw raad 
toegezegd nadere informatie te verschaffen over de financiering van maatregelen die 
voort zouden kunnen vloeien uit de opleveringstoets en over de eerdere 
besluitvorming ten aanzien van geluidsschermen ter hoogte van het Stadspark, 
Buitenhof/Piccardthof en Hoogkerk- Zuid. 

Opleveringstoets. 
De opleveringstoets is een nieuwe maatregel in Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT) en staat in het 0TB besluit vermeld. In het kader van 
deze toets wordt 6 tot 12 maanden na openstelling onderzocht of de weg zich gedraagt 
binnen de normen voor lucht, geluid en Natura 2000. Indien dat niet zo is moeten er 
mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen. Deze eventuele maatregelen 
worden uit het projectbudget bekostigd. Afspraken hierover worden in aanloop naar de 
reaUsatiefase nader vastgelegd. 

Geluidsschermen. 
i De uitkomsten van het MER laten zien dat er geen aanvullende geluidsreducerende 

maatregelen noodzakelijk zijn ter hoogte van Buitenhof Piccardthof en Hoogkerk-, * 
Zuid. In het 0TB is geen maatregel opgenomen ter hoogte van het Stadspark, omdat 
het geen geluidsgevoelige bestemming betreft. Uw raad heeft ons college gevraagd i, 

" een overzicht te geven van de recente besluitvorming. Dit overzicht treft u hierbij aan. 

. Stadspark \ 
i Op 15 februari 2006 heeft uw raad met een motie aangenomen dat "er een groene 

geluidswal;aangelegd dient te worden tussen de sportvelden in het Stadsparic enfde -
' i A7". Bij de motie voor de aanleg van een kunstgrasveld is dit heihaald (15 november 

2006). 
Op 26 maart 2008 heeft uw raad eenIcrediet beschikbaar gesteld vanil,460 miljoen \ 
seuro voor de "geluidwerende maatregelen ter hoogte van het Stadspark" en deze te ' 
4eld:en uit de grondexploitatie Zuidelijke Ringweg 2007 (RO08.1549834) 
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Buitenhof/ Piccardthof 
Met onze brief van 13 mei 2011 hebben wij uw raad geinformeerd over de uitkomsten 
van geluidsberekeningen voor het deel van de A7 ter hoogte van de wijken Buitenhof 
en Piccardthof, naar aanleiding van vragen en zorgen van de bewonersorganisaties. 
De oorspronkelijke berekende geluidwaarden voor de bestemmingsplannen zijn 
vergeleken met de toen actuele situatie en is een doorkijk gegeven naar 2020. Op 
verzoek van de bewonersorganisaties is een second opinion gehouden. De resultaten 
vormden in 2011 voor ons college onvoldoende aanleiding om verdergaande 
maatregelen te treffen. 

Hoogkerk- Zuid 
In 2010 heeft ons college binnen de bestaande programma's de ruimte benut om extra 
geluidwerende maatregelen te treffen ter hoogte van Hoogkerk- Zuid. Na weging van 
de mogelijke altematieven is gekozen voor een "greenwall", bovenop de bestaande 
wal. De greenwall eindigt/ begint bij het Koningsdiep. 

Tenslotte. 
Met de herziening en modemisering van de wet- en regelgeving op het terrein van 
geluidhinder wordt op de Rijkswegen jaarlijks een scan gehouden naar de vastgestelde 
geluidsproductieniveau's. Bij overschrijding doet Rijkswaterstaat nader onderzoek en 
worden maatregelen ontwikkeld zodat de geluidbelasting binnen de wettelijk 
vastgestelde grenzen blijft. Handhaving van de geluidsniveaus als gevolg van groei 
van het verkeer wordt hiermee mogelijk. De Wet geluidhinder bood deze mogelijkheid 
niet. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
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