
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
“Rust voor de Buitenhof”.

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

- Het college in haar brief ‘Voortgangrapportage Aanpak Ring Zuid” van 10 maart 2021 verslag 
doet van het onderzoek naar overlast verkeerslawaai Buitenhof en de mogelijke oplossingen 
daarvan;

- De voorkeurswaarde geluidsbelasting onder de 50 dB zou moeten liggen en deze na 
toepassing van stil asfalt blijft op maximaal 55 dB;

- De afscherming bij de busop- en afrit 3-4dB reductie oplevert voor een beperkt deel van de 
wijk tegen een investering van ruim 350 duizend euro zou vergen en de afscherming  van het 
Stadspark tot aan de viaduct Hoogkerk het geluidsniveau in de hele wijk beperkt tot 50dB 
tegen 1,7 miljoen zou kosten;

- De A7 een Rijksweg is en Rijkswaterstaat en/of de minister van Infrastructuur en Waterstaat  
verantwoordelijkheid draagt voor rijkswegen en dus ook voor het tegengaan van 
verkeerslawaai van een rijksweg.

Overwegende dat:
- Bewoners van de Buitenhof in toenemende mate al 25 jaar bovenmatig last hebben van 

verkeerslawaai van de A7;
- Deze stijging o.a. veroorzaakt wordt door het indertijd verlagen van de geluidswal, de groei 

van het autoverkeer en de enkele jaren geleden aangebrachte doorsnijding van de 
geluidswal ten gevolge van de busafrit;

- Een gezonde leefomgeving gevrijwaard zijn van lawaai inhoudt. De gemeente daarom eerder 
geïnvesteerd heeft in geluidswering bij Hoogkerk;

- Er meer woongebieden langs de A7/A28 last hebben van verkeerslawaai en daar op termijn 
een oplossing voor moet komen;

- Ook de aan de A7 liggende bedrijven bereid lijken mee te werken aan geluid reducerende 
maatregelen.

Spreekt uit dat:
- Het voor de hand ligt dat bij geconstateerde overlast van verkeerslawaai de 

verantwoordelijke wegbeheerder actie onderneemt om daar tegen maatregelen te nemen;
- Het wenselijk is dat de inwoners van Buitenhof en omgeving een verbetering ervaren van 

hun leefomgeving door reductie van het verkeerslawaai van de A7;

Verzoekt het college:
- Samen met bewoners van de Buitenhof, omliggende buurten en de bedrijven van het 

bedrijventerrein een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een zonnewal 
(geluidswal met groenvoorziening en zonnepanelen) van Stadspark tot  viaduct Hoogkerk;

- Te zoeken naar financieringsbronnen voor een dergelijke geluidswal met zonnepanelen bij 
fondsen, andere overheden, (omliggende) bedrijven en overige bronnen;

- Met Rijkswaterstaat en/of de minister in gesprek te gaan over een rijksbijdrage aan de 
geluidswerende maatregelen;



- Een raadsvoorstel op te stellen om ten minste tot afdoende geluidswering bij de busop- en 
afrit ter hoogte van de Buitenhof te komen waarbij rekening wordt gehouden met een 
mogelijk latere uitbreiding van de geluidswal langs de hele Buitenhof zoals in het eerste 
verzoekpunt bedoeld;

- De raad te informeren over de uitkomsten voor 1 oktober 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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