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B3. Ring West, uitgevoerde analyse en participatie
(collegebrief 25 januari 2018)
Inspreker dhr. Menger (op persoonlijke titel) vindt dat het rapport van Goudappel Coffeng erg op 
de modaliteit auto is gericht. De automobiliteit moet afnemen, ook ten noordwesten van de stad. De 
voorgestelde oplossing lijkt goedkoop, maar is duurkoop. Het voorstel is niet integraal omdat het 
openbaar vervoer ontbreekt. Station Zernike wordt niet besproken. De gemeente doet te weinig een 
beroep op de beschikbare rijksmiddelen via het MIRT.
Mw. Jongman (ChristenUnie):

 Vindt het belangrijk dat de Ring West een goede oplossing krijgt. Het rapport van Goudappel 
Coffeng ziet er goed uit.

 De fractie kan zich vinden in de voorkeur voor een verdiepte ligging in plaats van elders asfalt
aan te leggen.

 Het gegeven dat de noord-zuidroute al jaren niet mogelijk is, heeft invloed op de Ring West. 
De fractie ziet graag dat deze noord-zuidroute gerealiseerd wordt, maar daar spelen de N355 
en het verkeer door de Kerklaan een rol. Wat vindt het college? Deelt zij deze denkwijze?

 Het openbaar vervoer moet een plek krijgen in de definitieve stukken. Wat vindt het college?
 Fietsroutes: de verbindingen naar onder andere het Rietdiepgebied moeten veel beter.
 Parkeren: kan het bedrijventerrein Hoendiep worden betrokken in de beschouwingen over 

P+R?
 De fractie blijft graag op de hoogte van de voortgang richting een definitieve versie.

Dhr. Koks (SP):
 Stemt in met de keuze de huidige Ring West aan te pakken.
 Is benieuwd naar de gevolgen voor de verkeersdruk in aanliggende wijken.
 Komt de gehele verkeersdruk in het gehele westelijke deel van de stad aan de orde? Spreker 

noemt enkele voorbeelden. Een definitief oordeel is pas mogelijk na een integrale 
behandeling.

 De fractie ziet graag dat de inwoners op een goede manier participeren.
Dhr. Blom (VVD):

 Is blij dat het college met instemming van de omwonenden ervoor kiest de Ring West te 
verdiepen. De fractie rekent erop dat de bewoners van het gehele westelijke gebied blijvend 
worden betrokken.

 De twee varianten voor een nieuwe weg om de stad: de fractie is het ermee eens dat een 
dergelijke nieuwe weg niets oplevert en de stad dwars gaat zitten bij nieuwe bouwplannen.

 De fractie is ervoor dat het gedeelte van de Ring West dat het Stadspark in tweeën deelt ook 
wordt verdiept. Zo kan een historische vergissing voor altijd ongedaan worden gemaakt.

Dhr. Leemhuis (GroenLinks):
 Is nog niet overtuigd van een aanpak van de Ring West. Als het toch gebeurt, moet het goed 

gebeuren en spreker noemt een aantal voorwaarden.
 De Ring West moet passen in het totaal van het verkeerscirculatieplan. Er moet meer verkeer 

naar de Ring West en het plan moet voorzien in een reductie van het autoverkeer tussen de 
wijken.

 Andere voorwaarden zijn het opheffen van barrières, het ontwikkelen van de Reitdiepzone en 
het met een stedenbouwkundig oog kijken naar het gebied tussen Vinkhuizen en Paddepoel. 
Dit betekent dat de Ring West zoveel mogelijk moet worden verdiept in combinatie met 
woningbouw.

 De verwachte toename van het autoverkeer: de fractie twijfelt aan de cijfers.
 Het is goed dat wordt vastgehouden aan de compacte stad en niet is gekozen voor een nieuw 

tracé door de weilanden.
 Spreker noemt de IABR en had graag gezien dat de ideeën over een slimme energiestad waren

meegenomen.



 Spreker sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Blom over het Stadspark en de opmerking 
van mw. Jongman over fietsroutes.

Dhr. Sijbolts (Stad en Ommeland):
 Staat achter de plannen van het college.
 Heeft geconstateerd dat de inwoners niet goed op de hoogte zijn. Bewoners kunnen verderop 

in het proces worden geïnformeerd en er moet ruimte blijven voor verbeteringen van de 
plannen vanuit de bewoners.

 Steunt het idee van dhr. Blom dat de Ring West verdiept wordt bij het Stadspark.
 Noordzijde van de Ring West: spreker verzoekt de opmerkingen van de bewoners van de 

Reitdiephaven mee te nemen.
Dhr. Rustebiel (D66):

 Steunt de plannen van het college.
 Fietsroute Pleiadenlaan-Siersteenlaan: deze route voldoet goed en spreker hoopt dat deze niet 

wordt onderbroken door op- en afritten.
 Experimenten met harige kamperfoelie, opname fijnstof: als de resultaten positief zijn, kan de 

gemeente tot aanplant overgaan.
Dhr. Ubbens (CDA):

 Acht het aannemelijk dat het aantal auto’s per etmaal van 30.000 tot 50.000 stijgt. Hoe is de 
relatie met de N355?

 De financiering: kunnen alle kosten uit het Stedelijk Investeringsfonds worden betaald?
Dhr. Ruddijs (PvdA):

 Wijst op de negatieve milieueffecten van de verwachte toename van het autoverkeer na de 
aanpassingen. Het vrachtverkeer blijft. De luchtkwaliteit zal verslechteren. In het 
Reitdiepgebied vindt woningbouw plaats. Wat vindt het college?

 Hoe wordt de verdiepte ligging inclusief bijvoorbeeld deksels gefinancierd?
 Door de verdiepte ligging zijn er minder opritten naar de ring vanuit de wijken met gevolgen 

voor het verkeer in de wijken.
 Vanuit Zuidhorn komt veel verkeer richting de Ring West. De gemeente Zuidhorn wacht al 

jaren op een aansluiting op de A7.
 De fractie stelt voor meer onderzoek te doen om een toekomstbestendige oplossing te 

verkrijgen die rekening houdt met de genoemde problemen. Een ringweg die blijvend door de 
stad gaat, tast de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners aan.

Dhr. Lammers (Student en Stad):
 Kan zich vinden in de keuze van het college. Kan de verdiepte ligging van het gehele tracé 

wel worden betaald? Spreker wijst ook op het gedeelte door het Stadspark.
Dhr. Van Zoelen (PvdD):

 Is kritisch over de voorliggende plannen, maar kan zich ook vinden in de argumentatie van 
dhr. Leemhuis. Spreker wijst op de nadelen van de aanpassing van de Ring Zuid.

 Is het eens met de inspreker dat meer aandacht voor het openbaar vervoer nodig is.
 Het voorkeursalternatief is in de ogen van de fractie de beste.
 De uitstoot van fijnstof: de fractie is bezorgd en verzoekt goede aandacht te geven aan de 

plaatsing en de grootte van de deksels en de gaten ertussenin.
 Spreker hoopt dat zoveel mogelijk bomen kunnen worden ontzien en dat nieuwe bomen 

kunnen worden aangeplant. Wat vindt de wethouder?
 Spreker verzoekt zoveel mogelijk inwoners te betrekken.

Dhr. Ten Hoove (100% Groningen):
 Is benieuwd hoe de verdiepte ligging wordt uitgevoerd.
 Het is goed om alle inwoners van het westelijk gedeelte te betrekken.

Wethouder De Rook:
 Zegt dat de stad rekening moet houden met de automobiliteit. Een goed functionerende 

ringweg met goede toegangen naar de wijken hoort daarbij.
 De ruimtelijke effecten voor de wijken zijn belangrijk, zodat de leefbaarheid erop vooruitgaat.



 Het college heeft met behulp van trendanalyse tot 2030 gekeken. In elke variant zijn 2x2 
rijstroken nodig.

 Het grootste deel van de toename van het aantal auto’s wordt veroorzaakt door de bewoners 
uit het gebied.

 De vraag van mw. Jongman over de noord-zuidroute: het college heeft dezelfde ambitie, maar 
het probleem is dat de grond niet van de gemeente is. Het zou overigens geen oplossing voor 
de Ring West zijn.

 De vragen van dhr. Koks komen terug in de vervolgstudies.
 De financiering: er is een ongedekt gedeelte. De gemeente gaat hiermee aan de slag en 

overlegt tevens met de provincie.
 De wethouder ziet geen mogelijkheden om het gedeelte van de ring door het Stadspark 

onderdeel van het project te maken. Het is vooral een financiële kwestie. De wethouder acht 
het mogelijk dat dit punt wel op de agenda blijft staan.

 De verbinding met de SuikerUnie zit wel in de plannen.
 Een energiering: hiervoor is aandacht geweest via de beschouwing over de stadsboulevard. 

Het is in dit geval geen goede bijdrage.
 De op- en afritten komen terug in de variantenstudies.
 Harige kamperfoelie: alle kansen moeten worden benut.
 Uitstoot fijnstof: de Milieueffectrapportage zal uitwijzen of aan de wettelijke regels wordt 

voldaan.
 De N355: dit is een apart traject samen met de gemeente Zuidhorn en de provincie. De 

wethouder garandeert maximale afstemming met de plannen voor de Ring West.
 Inbreng bewoners en participatie: gedurende het gehele traject zullen de bewoners worden 

betrokken. Nu is het beste moment om invloed uit te oefenen. Als het ontwerp er ligt, is dat 
moeilijker. De verkeerssituatie in het gehele westelijke stadsgebied is in het geding en daarom 
worden alle inwoners uit dat gebied betrokken.
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