
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Krediet bushaltes Ring Zuid en indexering Papiermolentunnel (4 november 2020)

Krediet-bushaltes-Ring-Zuid-en-indexering-Papiermolentunnel

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Engels (projectmanager), 050 367 8331, jeroen.engels@groningen.nl 

Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Op verzoek van de gemeente Groningen worden enkele aanpassingen van bushaltes en nieuwe 

bushaltes toegevoegd aan de scope van het project ARZ. Conform afspraak zijn dergelijke 

meerkosten voor rekening van de gemeente. De haltes Vondellaan-Van Iddekingeweg dienen te 

worden aangepast omdat vanwege de groei van de scholen in dit deel van de stad hier meer bussen 

zijn gaan rijden en de route is aangepast, hetgeen een onwenselijke situatie m.b.t. de bushaltes 

oplevert. Verder is gebleken dat de nieuwe aansluiting Centrum ter hoogte van het Julianaplein leidt 

tot een knelpunt op een belangrijke corridor voor het OV. Een extra bushalte Brailleweg moet een 

oplossing bieden. Tot slot hebben partijen besloten dat binnen het project ook bijdragen van derden 

jaarlijks moeten worden geïndexeerd. Het besluit over het krediet voor de realisatie van de 

Papiermolentunnel is genomen voordat deze afspraak is gemaakt. Men is nu overeengekomen dat de 

gemeente de indexatie daarvan afkoopt voor een vast bedrag tot 1 januari 2020. 

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Krediet-bushaltes-Ring-Zuid-en-indexering-Papiermolentunnel
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:jeroen.engels@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (hoewel het project ARZ politiek gevoelig ligt, gaat het hier om relatief 

kleine bedragen voor uitgaven die niet waarschijnlijk niet omstreden zijn).

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in een meningsvormende sessie, met gelegenheid tot het stellen van 

een (korte) politieke vragen of het maken van een (kort) statement.

Nadere informatie
Dossier Aanpak-Ring-Zuid 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Aanpak-Ring-Zuid-zie-ook-aanpakringzuid-nl-bibliotheek
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