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Reactie college van B
Advies AVV
1.
De AVV adviseert goed na te gaan in
welke mate de mobiliteitsvisie spoort met visies
en beleid op andere schaalniveaus en of er
programma’s zijn waarmee experimenten en
onderdelen van de mobiliteitsvisie gefinancierd
kunnen worden.

Inhoudelijke reactie:
De visie zoals deze nu voorligt sluit goed aan bij
provinciale/regionale, maar ook landelijke en
Europese ambities op het gebied van mobiliteit.
De visie is opgesteld met als vertrekpunt onze
omgevingsvisie (Next City). Ook zit er
consistentie in met recent vastgestelde
beleidsnota’s voor ons fiets- en parkeerbeleid.
En de blik is ruimer dan alleen het fysieke
domein. De mobiliteitsvisie sluit aan op
gemeentelijke ambities en beleid ten aanzien
van gezondheid, inclusiviteit en economie.
Hierdoor betekent investeren in deze visie vaak
ook investeren in bredere doelen dan enkel
mobiliteit waardoor ook meer kansen ontstaan
voor (co)financiering vanuit andere
beleidsvelden en een efficiëntere inzet van
middelen. Hiermee menen dat we al voldaan
hebben aan het advies.
2.
De AVV adviseert om het streefbeeld
Wij delen deze analyse. Dit is waarom wij de
niet alleen verkeerskundig in te vullen, maar
vaststelling van de mobiliteitsvisie en de
ook ruimtelijk te vertalen in wervende
leidraad openbare ruimte gelijktijdig inzetten.
verbeeldingen om de winst qua leefbaarheid en
De doorvertaling en verbeeldingen waarover u
kwaliteit voor de stad en haar bewoners goed te adviseert staan in onze nieuwe Leidraad
demonstreren.
Openbare Ruimte. Deze gebruiken wij als
inspiratiedocument bij het uitwerken van onze
openbare ruimte. Hiermee menen we al voldaan
hebben aan het advies.
3.
De AVV adviseert werk te maken met
Wij delen deze analyse. In de Leidraad
een kwantificering van het ruimtegebruik. Met
Openbare Ruimte is per straattype een
deze kwantificering kunnen de verschillen
kwantificering van het ruimtegebruik
tussen mogelijke verkeersscenario’s inzichtelijk opgenomen. Een dergelijke werkwijze geeft
gemaakt worden voor de detaillering van het
inzicht in de effecten van onze keuzes. Tijdens
verkeersbeleid en ten behoeve van de
de uitwerking van onderdelen van de visie
communicatie met betrokkenen en burgers. Geef krijgen inwoners en andere betrokkenen
daarnaast inspraak over de inrichting van de
gelegenheid input te leveren. Wij nemen dit
teruggewonnen ruimte.
advies ter harte.
4.
De AVV adviseert in dat licht het
college van B&W een aantal strategische
hoofdlijnen voor de uitvoering voor te stellen en
enkele sleutelprojecten te definiëren waarmee
de uitvoering nu al kan beginnen. Het is van
belang dat hiervoor zowel een breed draagvlak
in de raad aanwezig is – breder dan de huidige
collegepartijen – zodat ook een toekomstig
college zich hieraan verbonden kan voelen en de
financiële middelen heeft om dit uit te voeren.

Met de visie leggen we het fundament om
anders te kijken naar het verkeerssysteem en
openbare ruimte. De Leidraad Openbare Ruimte
geeft inspiratie hoe dit kan. Op dit moment ligt
de focus nog op het afronden van de visie en
beleidsvorming. Wij gaan aan de slag met
verdere uitwerking en willen in 2022 een
uitvoeringsprogramma maken. De suggestie om
sleutelprojecten te benoemen kan daarin
wellicht een plek krijgen. Wij nemen het advies
ter harte maar voor een later moment in het
proces.
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5.
Laat al het beleid in uitvoering en
ontwikkeling goed sporen met de nieuwe
beleidsrichting.
a. Bij onderhoudsprojecten, zoals
rioolvervanging, wordt de ruimte ingericht in de
lijn van de nieuwe beleidsrichting, invoering
van een 30 km of minder regime, zoals
inrichting van fietsstraten, versterken openbaar
groen en inrichting van publieke ruimte voor
spelen en in de zon zitten of terrassen.
b. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw en
wijkinrichting wordt aangesloten op het lange
termijn streefbeeld qua infrastructuur,
parkeervoorzieningen.
c. Het is gewenst om een nieuw handboek
inrichting openbare ruimte vast te stellen,
waarin de nieuwe beleidsvisie ambtelijk
verankerd wordt bij alle diensten die betrokken
zijn met keuzes over de (her)inrichting van de
stedelijke ruimte.
d. Het is gewenst om een goede inventarisatie
van alternatieve vervoersmiddelen te maken en
bij te houden om de keuze van experimenten te
onderbouwen met nieuwe schone en duurzame
vervoersmiddelen en vervoerswijzen. Deze
experimenten zijn gericht om te leren in welke
mate zij kunnen bijdragen aan het voldoen van
de mobiliteitsvraag en in welke mate zij nieuwe
claims leggen op de openbare ruimte.

6.
De AVV adviseert de uitvoering te
concentreren op een aantal sleutelprojecten en
stelt zes concrete projecten voor: fietsoversteek
Eikenlaan, ombouwen Diepenring, fietsstraat
Korreweg, Hereweg t.h.v. Helpman, voorplein
Hoofdstation en definiëring en inrichting
wandelgebied centrum.
7
De AVV adviseert om na vier jaar
werken aan sleutelprojecten te evalueren om
mogelijkerwijs de mobiliteitsvisie bij te kunnen
stellen en tot een keuze van nieuwe
sleutelprojecten te komen om de mobiliteitsvisie
verder in te voeren. Uiteraard wenst de AVV dat
zij hierbij betrokken wordt.

8
De AVV adviseert de keuze voor een
ruimtelijke logica, die de Mobiliteitsvisie maakt,

Wij delen uw mening dat bij de uitvoering en
ontwikkeling van onze gemeente zoveel
mogelijk kansen moeten worden benut om de
ambities uit de mobiliteitsvisie te
verwezenlijken. Wanneer de mobiliteitsvisie
wordt vastgesteld dan wordt deze integraal
onderdeel van ons beleid.
Ad a en b) Bij grootschalig onderhoud,
herinrichtingen en nieuwbouwprojecten e.d. zal
gekeken worden naar de inhoud van de
mobiliteitsvisie en betrokken worden in de
verdere uitwerking.
Ad c) Met de Leidraad Openbare Ruimte menen
wij te doen wat de adviescommissie ons
adviseert en verankeren een concreet handvat
dat betrokken gaat worden in ontwerpprocessen.
Ad d). Op dit moment zijn huidige en mogelijk
ook toekomstige beschikbare alternatieve
vervoermiddelen ons inziens voldoende in
beeld. Bij het opstellen van het jaarlijkse
meerjarenprogramma verkeer en vervoer wordt
de mobiliteitsvisie de nieuwe basis. Binnen het
meerjarenprogramma houden we de vinger aan
de pols over de uitvoering, monitoren we
ontwikkelingen (zoals innovatie in
vervoermiddelen) en bepalen we of bijstelling
nodig is. Wanneer nieuwe ontwikkelingen zich
voordoen dan zullen wij dit uiteraard volgen en
waar nodig op acteren zoals recent ook bij
deelscooters is gedaan. Hierbij leren we ook
van andere steden in Nederland en Europa.
Hiermee menen dat we al voldaan hebben aan
het advies.
Zie antwoord bij 4.

Zie antwoord bij 4 ten aanzien van benoemen
sleutelprojecten. Ten aanzien van evaluatie en
bijstelling geldt dat met de vaststelling visie dit
ons vigerend beleid wordt. Evaluatie,
verantwoording en (tussentijdse) bijstelling van
dit beleid vindt plaats in het jaarlijkse
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer.
Hiermee menen dat we al voldaan hebben aan
het advies en staan uiteraard open om de AVV
te zijner tijd hierbij te betrekken.
In de mobiliteitsvisie is niet ons pleidooi dat
gemengde openbare ruimte vooraf de norm is.
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ook concreet te vertalen en zichtbaar te maken,
om te beginnen in de binnenstad. Elke vierkante
meter openbare ruimte in de binnenstad moet
toegedeeld zijn aan een hoofdfunctie. Deze
toedeling moet ook zo veel mogelijk zichtbaar
gemaakt worden door inrichting en/of
markering, Zoals in het Centrum de
parkeerplaatsen voor auto’s duidelijk
gemarkeerd zijn, moet dat ook gaan gebeuren
voor fietsen en bezorgvoertuigen. Deze
toedeling moet niet vrijblijvend zijn, buiten de
aangegeven plekken is parkeren niet toegestaan
en volgt uiteindelijk handhaving. Ook de ruimte
voor verkeer, de ruimte voor wandelen en de
ruimte voor economische activiteiten en
recreatie wordt toegedeeld en zo veel mogelijk
zichtbaar gemaakt aan de gebruikers en
bezoekers van de binnenstad.
9
De AVV adviseert om experimenten
met publiek-private inslag of met medewerking
van vrijwilligers en sociale ondernemingen na te
streven en te faciliteren, om systematische een
effectieve Groningse ‘last mile’ te realiseren

10
In lijn van de doelstelling van de
Mobiliteitsvisie is om de leefbaarheid te
bevorderen, adviseert de AVV een
experimenteer regeling lokale leefbaarheid in te
stellen, In deze regeling kunnen straten
voorstellen doen voor experimenten die de
lokale leefbaarheid bevorderen door de
openbare ruimte het in te richten of anders te
bestemmen.
11
Het eerdere advies van de AVV dat het
nodig is om via de Oosterhamrikkanaalzone een
autoverbinding te realiseren met de Oostelijke
Ringweg houdt de AVV ook nu vast.
De AVV stelt voor de besluitvorming uit te
stellen over de inrichting van de
Oosterhamrikkanaalzone.

Maar we bieden nadrukkelijk de opening vaker
te mengen wanneer (te) weinig ruimte is om alle
functies nog gescheiden te kunnen bedienen en
de druk op de openbare ruimte hoog is. Per
saldo is de voetganger daar de dupe in de
beperkte ruimte die voor hen overblijft. Als gaat
om geparkeerde en gestalde voertuigen in de
openbare ruimte delen wij dat daar regulering
voor gewenst is. Bijvoorbeeld door plekken aan
te wijzen waar fietsen wel en niet mogen staan.
Anderzijds willen wij ook juist de openbare
ruimte minder rigide indelen voor specifieke
doelgroepen zodat dezelfde ruimte voor
meerdere functies gebruikt kan worden. Hoe we
daar mee om gaan kan per gebied, per straat en
zelf per plek en moment verschillen.

Wij delen de analyse dat hier interessante
kansen kunnen ontstaan. In sommige wijken en
dorpen in onze gemeente hebben inwoners en
organisaties zelf het initiatief genomen voor een
lokaal vervoersconcept. Dit biedt soms
oplossingen die gewoon OV niet kan bieden.
We faciliteren deze graag. Voor het
maatschappelijk effect snijdt het mes namelijk
aan meerdere kanten. Zo kan het bijdragen aan
vergroten van sociale interactie in wijken,
verminderen van sociaal isolement en kunnen
chauffeurs bijvoorbeeld onderdeel zijn van reintegratie trajecten. Er ontstaat ook een
koppelkans met ons WMO-vervoer via Publiek
Vervoer dat dan (kosten)efficiënter kan
functioneren. Wij nemen het advies ter harte en
menen dat we deels al voldaan hebben aan het
advies.
Wij vinden dit een interessante suggestie voor
de toekomst. Op dit moment voorzien wij niet in
een aparte regeling. Wel vindt er momenteel al
meerdere jaren in de zomer pilots met
Leefstraten plaats waarin ruimte is voor
allerhande initiatieven en de reacties hierop zijn
overwegend positief. Wij nemen het advies ter
harte.
In deze mobiliteitsvisie en het Netwerk
Doorwaadbare stad 2040 ondersteunt door de
verkenning in het addendum Verkenning
Oosterhamrikzone komen wij ook tot de
conclusie dat een autoverbinding nodig is. Ons
voorstel is hiermee in lijn met het advies van
AVV
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Wij gaan niet mee in het advies om de situatie
nog een tijd aan te kijken en langer te wachten
met de besluitvorming inrichting van deze
autoverbinding.
Hoewel sprake is van langduriger hinder is de
stremming van de Gerrit Krolbrug uiteindelijk
van tijdelijke aard. Wij menen met het
addendum Verkenning Oosterhamrikzone op dit
moment afdoende inzicht te hebben in waarom
een dergelijke verbinding nodig is en waar deze
moet komen te liggen. Hierbij verwachten wij
niet dat het realiseren van de fietsstraat
Korreweg en de aanpak van de fietsoversteek
Eikenlaan leidt tot andere keuzes. Uitstel van de
besluitvorming is ongewenst omdat we
duidelijkheid willen geven aan bewoners en
andere belanghebbenden en de vastgoedontwikkelende partijen in de zone. Voor de
verdere planontwikkeling van de woningbouw
in deze zone is helderheid nodig. Wij kunnen op
dit punt niet mee in het advies van AVV.

