
 

Motie 
vreemd 

aan de orde van de dag  “Vinger aan de pols”.

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag 28 april 2021  

Constaterende dat:
- Het college in haar brief dd 100321 meldt dat de voortgangsrapportage sept-dec 20 op het 

moment van verschijnen deels alweer achterhaald is;
- De raad op 140421 op indringende wijze kennis heeft genomen van de bouw- en 

verkeersoverlast ten gevolge van de aanleg ring zuid bij verschillende groepen omwonenden
- Gezien het moeizame verloop van de aanleg ring zuid (vertragingen, financiën, overlast) de 

raad de vinger aan de pols wil houden bij het verdere verloop van de aanleg.

Overwegende dat:
- Bewoners van de Ketwich Verschuurlaan de toenemende verkeersdrukte voor hun deur als 

aantasting van hun woongenot ervaren;
- Bewoners van de Zaaijer veel last hebben van het bouwterrein grenzend aan hun achtertuin;
- Bewoners van de Julianaweg zich zorgen maken over het effect van tijdelijke en definitieve 

maatregelen die hen moeten beschermen tegen luchtverontreiniging, lichtvervuiling en 
verkeerslawaai;

- Omwonenden van het tijdelijke viaduct 24/7 last hebben van excessief verkeerslawaai, 
vrezen voor schade aan hun woningen ten gevolge van bouw- en verkeerstrillingen en een 
14-tal suggesties hebben gepresteerd die tegemoet moeten komen aan hun zorgen en 
aanslag op de leefbaarheid.

Verzoekt het college:
- De komende tijd aan de praat te gaan met bovengenoemde groepen bewoners over 

bovengenoemde onderwerpen;
- De rapportage over de voortgang zuidelijke ring over de maanden januari-april 21 de raad te 

doen toekomen voor 1 juli 2021 zodat bespreking nog voor het zomerreces kan plaats 
vinden;

- Naast de gebruikelijke onderwerpen in de rapportage uitgebreid in te gaan op de uitkomsten 
van de gesprekken met de bewonersgroepen.
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