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Verslag 
Overleg: 

Locatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Deelnemers: 

Aanpak Ring Zuid met raadsleden 

Frontier 

30 november 2015 

17.00 - 18.00 uur 

Inge Jongman (CU), Wim Koks (SP), Herman Ubbens (CDA), Luuk Hajema 

(projectorganisatie ARZ), Marco Sanders (projectorganisatie ARZ), Claudia Mulder 

(projectorganisatie ARZ). 

De drie raadsleden hebben naar aanleiding van een bijeenkomst van Groningen Verdient Beter een aantal 

vragen gesteld aan de projectorganisatie. In dit verslag staan de antwoorden op deze vragen weergegeven. 

Het gaat om de volgende thema’s: 

1. Aanpassen van de Papiermolen 

2. Sporthal de Wijert 

3. Fietstunnel Papiermolen - Rivierenbuurt 

4. Fietstunnel Hoornsediep (Brailleweg) - Maaslaan 

5. Veiligheid van de verdiepte ligging 

6. Luchtkwaliteit en advies van de GGD 

 

1. AANPASSEN VAN DE PAPIERMOLEN 

 

Hoeveel van de ligweide van de Papiermolen gaat verloren ten gevolge van het tracébesluit? 

De nieuwe inrichting van het Julianaplein legt een beperkt ruimtebeslag op de ligweide van zwembad De 

Papiermolen. De ligweide wordt met ongeveer 1.300 m2 verkleind, ongeveer 1/5 deel van een KNVB-

voetbalveld.  

Wat gaat er precies verloren en wat komt ervoor terug? 

Deze verkleining gaat ten koste van een aantal bosschages en een stukje van de ligweide. Het groene 

karakter van de ligweide blijft behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de 

ligweide en het nieuwe Julianaplein. De groene wal krijgt de voor het zwembad kenmerkende hoekige 

vorm, wordt drie meter hoog en wordt beplant met klimop. Deze groene wal moet inkijk voorkomen en 

biedt intimiteit en beslotenheid aan de ligweide. Deze groene wal komt in plaats van het huidige hekwerk 

met prikkeldraad. De sloot die hier ligt verdwijnt, zodat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk wordt 

benut. Het ontwerp voor de nieuwe situatie is opgesteld in nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed en de beheerders van het openluchtzwembad. 
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Wanneer is dit besloten? 

In een brief aan de gemeenteraad over de tussenstand van het Tracébesluit d.d. 21 mei 2014 is 

aangekondigd dat bij de technische uitwerking van het verkeersontwerp bleek dat er een stuk van de 

Julianavijver verloren zou gaan. Omdat deze vijver essentieel is om als waterberging de wateroverlast in de 

Rivierenbuurt te voorkomen, is een plan ontwikkeld om deze waterberging te verplaatsen. Deze oplossing 

betekent dat de gemeente een stuk grond moet afstaan op het terrein van de Papiermolen. In de brief 

staat dat de gemeente op dat moment in overleg was om tot een aanvaardbare oplossing te komen. 

Een en ander is opgenomen in het Tracébesluit d.d. 29 september 2014.  

- Toelichting op het Tracébesluit: pagina 85, 86 en 105. 

- Verschillenrapportage milieueffecten: pagina 70 en 73.  

Samengevat staat in het TB aangegeven dat bij de verdere uitwerking van het ontwerp van het Julianaplein 

is gebleken dat het verkeersplein meer ruimtebeslag heeft dan in het OTB gepresenteerd vanwege de 

inpassing van de afrit van de A28 naar de Rijksweg 7 oost. Dit heeft impact op het gebied rond de 

Papiermolen en de Julianavijver. De effecten van deze aanpassingen zijn onderzocht en worden in de 

verschillenrapportage gepresenteerd. Het ontwerp leidt tot een beperkt ruimtebeslag, in een deel van het 

monument dat geen belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. Er zal een vergunning verleend moeten 

worden door de gemeente vanwege de aantasting van het perceeloppervlak van het Papiermolen terrein.   

 

De Toelichting op het TB en de Verschillenrapportage zijn te vinden in de Bibliotheek van 

www.aanpakringzuid.nl onder het kopje Plandocumenten/Tracébesluit. 

Alle brieven van het college van B&W aan de gemeenteraad over Aanpak Ring Zuid zijn te vinden in de 

Bibliotheek van www.aanpakringzuid.nl onder het kopje Brieven B&W en GS. 

 

Wanneer is de monumentenvergunning aangevraagd en verleend? 

Omdat De Papiermolen een Rijksmonument is, is voor deze aanpassingen een vergunning in het kader van 

de Monumentenwet nodig. De gemeente heeft de aanvraag laten beoordelen door de gemeentelijke 

monumentencommissie en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE ziet erop toe dat 

de monumentale waarde van monumenten in Nederland wordt beschermd. Het Rijk heeft de vergunning 

namens het project Aanpak Ring Zuid aangevraagd op 12 maart 2015. Vervolgens heeft de ontwerp-

vergunning ter visie gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente heeft de vergunning 

verleend op 4 november 2015 en is daarbij ook in gegaan op de ingediende zienswijzen. Belanghebbenden 

kunnen tot 16 december 2015 beroep indienen tegen de vergunning bij de Raad van State.  

2. SPORTHAL DE WIJERT 

 

Klopt het dat er een stukje van sporthal de Wijert af gaat ten behoeve van een fietspad? 

In het kader van Aanpak Ring Zuid is een klein stukje nodig van het gemeentelijk terrein waarop de sporthal 

http://www.aanpakringzuid.nl/
http://www.aanpakringzuid.nl/
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is gelegen, maar dit raakt de sporthal zelf niet. De ontwikkelingen op het terrein van de sporthal met de 

komst van een nieuwe multifunctioneel centrum staan los van de plannen Aanpak Ring Zuid. 

 

3. FIETSTUNNEL PAPIERMOLEN - RIVIERENBUURT 

 

Waarom kan het huidige fietstunneltje tussen de Papiermolen en de Wijert niet gehandhaafd blijven? 

Bij de voorbereiding van de plannen is gebleken dat een veilige en toegankelijke fietstunnel ter hoogte van 

de Papiermolen niet goed in de omgeving is in te passen, vanwege de beperkte ruimte aan weerszijden 

voor de hellingbanen, en vanwege de sociale veiligheid. De hellingbanen mogen een maximaal 

hellingspercentage van 4% hebben. Daardoor zouden ze een lengte van vele tientallen meters krijgen. Een 

tweede belangrijke overweging is de sociale veiligheid ter plekke. Een tunnel zou over een lengte van ca 75 

meter onder de grond komen te liggen, nog afgezien van deze hellingbanen. Ter vergelijking: de huidige 

tunnel ligt op maaiveld en is ruim 35 meter lang. 

 

De Raad van State heeft aangegeven dat onvoldoende uit de documentatie blijkt dat de haalbaarheid van 

het handhaven van de fietstunnel is onderzocht. Om die reden worden nu drie mogelijkheden nader 

beschouwd. 

- De mogelijkheid van een fietstunnel ter plaatse van de geprojecteerde voetgangersbrug, zoals deze in 

het TB-ontwerp is opgenomen. 

- De mogelijkheid van een fietstunnel ter plaatse van de huidige fietstunnel Papiermolenlaan. 

- De mogelijkheid van een fietstunnel ergens in het gebied tussen de Hereweg en het knooppunt 

Julianaplein. 

 

De uitkomsten van dit onderzoek worden tezamen met alle andere onderzoeken die worden uitgevoerd op 

verzoek van de Raad van State bij de publicatie van het reparatiebesluit openbaar gemaakt.  

 

4. FIETSTUNNEL HOORNSEDIEP (BRAILLEWEG) - MAASLAAN 

 

Waarom kan er geen tunnel voor fietsers tussen het Hoornsediep en de Maaslaan? 

Een fietstunnel is hier vanwege beperkte ruimte niet in te passen, omdat de ruimte voor de hellingbanen 

ontbreekt. 

 

Is de geplande oversteek wel veilig en hoe wordt dat getoetst? 

Er komt een gelijkvloerse kruising die wordt voorzien van verkeerslichten. Dat zorgt ervoor dat fietsers en 

voetgangers hier veilig kunnen oversteken. Uit het verkeersmodel blijkt dat ook de doorstroming van het 

overige verkeer hier goed is geborgd. Overigens is dit punt nadrukkelijk afgewogen bij de behandeling door 

de Raad van State. Oordeel van de Raad van State is: “.. dat deze route in plaats van een ongelijkvloerse 

kruising een kruising met verkeerslichten heeft, dit deze route niet ongeschikt of verkeersonveilig maakt.”  
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5. VEILIGHEID VERDIEPTE LIGGING 

 

Is de verdiepte ligging wel veilig? 

Tijdens de planstudie hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de veiligheidssituatie van de 

verdiepte ligging en hebben we nauw en veelvuldig overleg gevoerd met de hulpdiensten (brandweer, 

politie, ambulance). Samen met de hulpdiensten hebben we een veiligheidsplan voor de verdiepte ligging 

opgesteld. In het veiligheidsplan zijn de noodzakelijke voorzieningen en maatregelen voor de verdiepte 

ligging bepaald, gebaseerd op eisen uit wet -en regelgeving en de uitgevoerde onderzoeken. Het 

veiligheidsplan vormt een bijlage bij het Tracébesluit. 

 

Er zijn veiligheidsrisico’s in de verdiepte ligging. Het bevoegd gezag en de hulpverleningsdiensten zijn van 

mening dat deze risico’s met het beoogde pakket aan voorzieningen en maatregelen voldoende zijn 

afgedekt. Concrete voorbeelden van voorzieningen zijn: 

- Droge blusleiding: leiding waarmee grote afstanden worden overbrugd, de brandweer hoeft geen 

slangen uit te rollen) 

- Hulpverleningsdeuren in de middenwand van de verdiepte ligging, die ook als vluchtdeur kunnen 

worden ingezet.  

 

Daarnaast komt er in de verdiepte ligging een veiligheidssysteem dat 24 uur per dag in contact staat met de 

verkeerscentrale in Wolfheze. Deze centrale kan direct ingrijpen bij pech, een ongeval of een calamiteit. 

Het veiligheidssysteem bestaat uit detectielussen, camera’s en matrixborden boven de weg. Per rijrichting 

is er een pechhaven voor gestrande auto’s. Bij grote calamiteiten wordt de verdiepte ligging afgesloten 

voor verkeer. Met het indrukken van de calamiteitenknop op de verkeerscentrale in Wolfheze worden 

beide rijbanen afgesloten met afsluitbomen. Bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten wordt 

gegarandeerd doordat de hulpverleningsdiensten via de niet-incident rijbaan en de hulpverleningsdeuren 

in de middenwand van de verdiepte ligging het incident kunnen bereiken. Ook komen er 

calamiteitendoorsteken bij de beide ingangen van de verdiepte ligging, waarmee de hulpverleningsdiensten 

van de ene rijbaan naar de andere kunnen doorsteken. Ondertussen kunnen de weggebruikers de 

verdiepte ligging verlaten via de vluchtdeuren, vluchttrappen of door de bak uit te lopen. 

 

Hoe zit het met vervoer van gevaarlijke stoffen? 

Wat betreft de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen over de zuidelijke ringweg verandert er door het 

project niets ten opzichte van de huidige situatie. In het onderzoek naar externe veiligheid (MER) is 

onderzocht wat de risico’s zijn ten aanzien van de externe veiligheid en wat de gevolgen zijn van een 

eventueel incident. Dit is afgezet tegen de referentiesituatie nu en in 2030. Uit dit onderzoek blijkt dat er 

geen significante risico’s zijn voor de omgeving en omwonenden. Het zogenaamde groepsrisico blijft ruim 

onder de norm. Vervoer van gevaarlijke stoffen is bij wet geregeld. Deze wettelijke eisen over het vervoer 

van gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in de contracteisen. De A28 en de A7/N7 zijn verplichte routes voor 
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transport van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen door woonwijken niet is 

toegestaan, ook niet tijdens de bouw. De aannemer moet deze hoofdwegen ook tijdens de bouw faciliteren 

voor het transport van gevaarlijke stoffen.  

 

6. LUCHTKWALITEIT EN ADVIES GGD 

 

Hoe moeten we het advies van de GGD over luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen zien in relatie tot 

het project Aanpak Ring Zuid? 

De GGD heeft in 2008 advies uitgebracht over luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen, naar aanleiding 

van het van kracht worden van het Besluit gevoelige bestemmingen. Dit besluit houdt in dat als een 

bestuursorgaan het voornemen heeft een besluit te nemen over een gevoelige bestemming op een locatie 

binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen of binnen 50 meter vanaf de rand van provinciale wegen, 

het dan moet onderzoeken of op die locatie sprake is van een (dreigende) overschrijding van de 

grenswaarden voor fijn stof (PM10) en/of voor stikstofdioxide (NO2). Blijkt uit het onderzoek dat sprake is 

van zo’n (dreigende) overschrijding, dan mag ter plekke alleen een gevoelige bestemming worden 

gevestigd als dit niet leidt tot een toename van het aantal ter plaatse verblijvende personen. Dat wil 

zeggen: geen nieuwbouw, functiewijziging of uitbreiding. 

 

De GGD heeft naar aanleiding hiervan in 2008 geadviseerd om toetsing niet plaats te laten vinden op basis 

van concentratie, maar op basis van afstand. De GGD adviseert het volgende. 

- Bouw niet binnen 300 meter van een snelweg, onafhankelijk van de vraag of aan de wettelijke 

grenswaarden wordt voldaan. Het realiseren van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter 

van de snelweg wordt sterk afgeraden. 

- Bouw niet direct langs drukke wegen, waarbij ‘druk’ is gedefinieerd als een verkeersintensiteit meer 

dan 10.000 voertuigen per etmaal)  

 

Omdat de gemeenteraad tijdens de planstudiefase ook zorgen had over de gevolgen van Aanpak Ring Zuid 

voor de volksgezondheid, heeft de gemeente in 2013 opdracht gegeven aan de GGD Groningen om bij het 

Ontwerp-Tracébesluit in 2013 een gezondheidseffectscreening (GES) voor het project uit te voeren, waarin 

ook blootstelling onder de wettelijke normen in beeld wordt gebracht. Deze GES ligt dus in het verlengde 

van het advies van de GGD. Conclusie van de GGD op basis van de GES is dat de luchtkwaliteit met en 

zonder project ARZ sowieso verbetert, dat de verwachte verbetering met project iets minder groot is 

(vanwege de ruimtes tussen de deksels), en dat de invloed op de volksgezondheid hiervan zeer gering is. De 

GES is te vinden in de Bibliotheek van www.aanpakringzuid.nl onder het kopje 

Plandocumenten/Gezondheidseffectonderzoek. 
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