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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de 
voorverkenning aanpak Westelijke Ringweg, de participatie en de workshop 
op 18 oktober voor uw raad. 

De eerste fase van de voorverkenning Westelijke Ringweg is inmiddels 
uitgevoerd. In deze fase hebben provincie en gemeente een analyse 
uitgevoerd naar de verwachte ontwikkelingen zoals trends in de mobiliteit, 
duurzaamheidskansen en woningbouwplannen. Ook hebben wij onderzoek 
gedaan naar de meerwaarde van een nieuwe Westelijke Ringweg op een 
alternatieve locatie. Op basis van de resultaten van deze analyses hebben wij 
de opdracht verder aangescherpt en een adviesbureau opdracht verleend om, 
in een participatietraject met de omgeving, te komen tot een aantal ruimtelijke 
scenario's. 

Procesbeschrijving en planning 
Op 8 juni 2016 heeft uw raad opdracht verleend om samen met de provincie 
Groningen een voorverkenning te starten naar ruimtelijke scenario's rondom 
de Westelijke Ringweg, Reitdiepzone en verbinding Vinkhuizen-Paddepoel 
en Vinkhuizen-centrum. 

Wij voeren samen met de provincie een analyse uit naar de integrale opgaven 
in dit gebied. 

Een goed functionerende Ringweg met een goede doorstroming is van belang 
om het sluipverkeer door de wijken te voorkomen en te verminderen. De 
aanpak van de westelijke ringweg biedt kansen om de leefbaarheid van de 
omliggende zone te vergroten en te zorgen voor snelle en veilige fietsroutes 
tussen wijken en naar de binnenstad. 
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Doel van de voorverkenning is om samen met de mensen in de omgeving de 
integrale opgaven te inventariseren. Vervolgens bepalen we met provincie de 
investeringsopgave en stellen we de kaders voor het verder ongelijkvloers 
maken van de Westelijke Ringweg en de ruimtelijke invulling van de 
omliggende zone, van de rand van Vinkhuizen tot aan het Reidiep. 

Wij verwachten de uiteindelijke voorverkenning medio 2018 af te ronden. Na 
afronding van deze voorverkenning informeren we u over de resultaten; de 
ruimtelijke scenario's met alle implicaties. Wij sturen u medio 2018 ook een 
gezamenlijk met de provincie opgesteld procesvoorstel inclusief bijbehorend 
participatie- en communicatietraject voor het vervolg. 

Wij gaan uit van de volgende planning: 

• Voorverkenning ruimtelijke scenario's gereed: medio 2018 
• Besluit in de raad over de start van de volgende fase 3e kwartaal 2018 
• Planprocedure (Verkenning en Planstudie): 2018-2019 
• Definitieve besluitvorming over de aanpak van de Westelijke 

Ringweg 2019/2020 
• Start werkzaamheden: PM (af te stemmen met definitieve planning 

Aanpak Ring Zuid) 

Participatie 
De komende periode gaan wij in gesprek met de omgeving. Op 9 oktober 
organiseren wij hiervoor een brede inloopbijeenkomst. Aangezien zich 
meerdere ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied voordoen, worden de 
bijeenkomsten in het kader van de ontwikkeling Westelijke Ringweg nauw 
afgestemd met de andere bijeenkomsten die in de Reitdiepzone worden 
georganiseerd. 

Daarnaast worden ook individuele gesprekken gevoerd met bedrijven, 
bewonersorganisaties, scholen en andere belanghebbenden. 

Doel van deze inloopbijeenkomst is het informeren van de omgeving over 
het project en het ophalen van belangen en wensen ten aanzien van de 
ontwikkelingen in de hele zone tussen Vinkhuizen en het Reitdiep. Over de 
geleverde inbreng zal vervolgens op een later moment een terugkoppeling 
plaatsvinden naar de omgeving, waarbij wordt aangegeven welke input 
binnen het project wel en geen plek krijgt en waarom. 

De planvorming rondom de Westelijke Ringweg is een langlopend proces. 
Om gedurende dat proces op een goede manier contact te kunnen 
onderhouden met de omgeving wordt er ook een klankbordgroep opgericht. 
Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 oktober wordt hierop geattendeerd en is er 
de mogelijkheid voor belangstellenden om zich hiervoor op te geven. 

Workshop 
Naast het organiseren van de brede inloopbijeenkomst, wordt er met de 
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commissie Beheer en Verkeer een workshop georganiseerd op 18 oktober a.s. 
van 10.00- 12.00 uur. 

Doel van deze bijeenkomst is u te informeren over het planproces en over de 
reeds uitgevoerde analyses en met u op locatie van gedachten te wisselen 
over de opgaven, aandachtspunten en kansen bij de aanpak van de Westelijke 
ringweg. 

Eind 2017 sturen wij u een verslag van deze bijeenkomst en geven we een 
terugkoppeling van de gehouden inloopbijeenkomst. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'ïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


