
27 juni 2018
Nr. 8b.
Voorkeursvariant Oosterhamrikzone;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
28 mei 2018 (raadsvoorstelnummer 6942606, griffienummer 6978757);

Met inachtneming van 2 aangenomen amendementen;

HEEFT BESLOTEN: 

I. de variant Splitsing vast te stellen voor de auto- en busverbinding 
in de Oosterhamrikzone;

II.   de variant Fietsstraat vast te stellen voor de fietsvriendelijke 
inrichting van de Korreweg; 
als gevolg van aangenomen amendement 2 de tekst 
vervangen door:
‘De variant Fietsstraat vast te stellen voor de fietsvriendelijke inrichting van de 
Korreweg onder voorbehoud van de uitkomsten van de e4xpertmeeting over de 
verkeersveiligheid en het fietscomfort en de werksessie(s) met omwonenden en 
belanghebbenden’

III. het tracé van de variant Brug Zuidzijde vast te stellen voor een 
nieuwe verbinding over het Van Starkenborghkanaal;

IV. het verkeersplan, inclusief het maatregelenpakket, voor de 
verdere uitwerking als uitgangspunt vast te stellen; 

V. de voorkeursvarianten Splitsing, Fietsstraat en Brug Zuidzijde en 
de verkeersmaatregelen verder uit te werken tot een Definitief 
Ontwerp; 

VI. een definitief besluit over de realisatie van de verschillende 
onderdelen te nemen na het Definitief Ontwerp;

VII. de omvang van de plankosten tot aan het definitieve ontwerp vast
te stellen op € 2.100.000,--;

VIII. aanvullende financiële middelen van € 1.050.000,-- beschikbaar te
stellen en te dekken uit het Stedelijk Investeringsfonds (onderdeel:
gebiedsontwikkeling Oosterhamrikzone) en € 200.000,-- te dekken
uit het Uitvoeringsprogramma van de Fietsstrategie;
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IX. het inrichtingsprincipe van de Oosterhamrikkade zuidzijde vast te 
stellen, en de voorbereiding te treffen voor verplaatsing van de 
ligplaatsen;
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X. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau 
overeenkomstig te wijzigen;

XI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van
artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

XII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen.

en het volgende besluitpunt toe te voegen (amendement 1):
XIII:  Aanvullend onderzoek te verrichten naar de toekomstbestendigheid 
van de 

voorkeursvariant en deze uiterlijk tegelijk met de uitwerking van het 
Definitief Ontwerp 
           aan de raad voor te leggen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


