
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geacht college, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw concept mobiliteitsvisie ‘Groningen 
Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente’. In algemene zin menen wij 
dat u met deze visie een goede stap zet naar een leefbare en bereikbare gemeente Groningen.  
Wij zien dagelijks de gevolgen van verkeersongevallen op onze spoedeisende hulp en impact 
die het heeft op levens van mensen. Vanuit onze rol als speler in de gezondheidszorg van de 
Groningers ondersteunen we van harte uw inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren. De 
kans en vooral de impact van ongelukken, in omgevingen waar auto’s, fietsers en voetgangers 
elkaar ontmoeten, wordt aanzienlijk verkleind wanneer auto’s met een lagere snelheid rijden. 
Uw voornemen om binnen de bebouwde kom in omgevingen met veel voetgangers, fietsers, 
oversteekbewegingen etc. het aantal 50 km/h wegen terug te brengen, spreekt ons dan ook 
zeer aan. 
 
Wanneer mensen in hun dagelijkse mobiliteit vaker kiezen voor actieve (eigen spierkracht) 
dan passieve (gemotoriseerde) vervoersvormen heeft dat een positief effect op de 
gezondheid zoals bijvoorbeeld het tegengaan van overgewicht. Uw expliciete inzet om bij de 
inrichting van straten meer ruimte te geven aan lopen en fietsen, het beperken van 
autogebruik over korte afstanden en het laten groeien van OV gebruik, ondersteunen wij van 
harte. Een goed voorbeeld daarvan is uw voornemen om al in de basis bij kinderen te werken 
aan de vanzelfsprekendheid van lopen en fietsen met het introduceren van autovrije 
schoolomgevingen.    
Wij genereren met onze dertienduizend werknemers en duizenden bezoekers per dag veel 
mobiliteit. Daarbij ligt ons UMC en Healthy Ageing Campus midden in een druk gedeelte van 
uw stad. Onze activiteiten en faciliteiten groeien de komende jaren nog door.  
Wij hebben dus een doorlopende opgave om de bereikbaarheid voor onze patiënten, 
bezoekers, medewerkers, logistiek maar zeker ook onze ambulancezorg te garanderen. Met 
ons personeelsbeleid stimuleren we dat medewerkers zo min mogelijk met de auto te komen 
en met de fiets, het OV en via het P+R systeem.  
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Ook denken we na de coronacrisis vaker online consulten te bieden wat ook enige demping 
op de mobiliteitsdruk geeft. In de mobiliteitsvisie lezen wij dat u ook groot belang hecht aan 
onze bereikbaarheid. De erkenning dat aan de oostkant van de stad, waar het UMCG ligt, een 
schaalsprong naar robuust en grootschalig OV nodig is, onderschrijven wij dan ook van harte. 
Wij kijken met belangstelling uit naar de wijze waarop u hier verder vorm aan geeft en op 
welke termijn. Daarbij bieden wij ook graag onze samenwerking aan.  
 
Ondanks dat wij ook van mening zijn dat er een transitie nodig is van individueel autogebruik 
naar meer lopen, fietsen, OV en ketenvervoer willen wij benadrukken dat te allen tijde auto’s 
voor het UMCG ook een cruciale rol spelen in ons bereikbaarheidsprofiel. Wij zien dat direct 
omliggende wegen rondom onze locatie op piekmomenten fors belast zijn. Dit is hinderlijk 
voor onze dagelijks bereikbaarheid voor bezoekers, patiënten en logistiek. En is bezwaarlijk 
voor spoedritten van de ambulancediensten en specialistisch personeel dat met spoed is 
opgeroepen.  
U stelt in uw visie een nieuwe autoverbinding voor over het Van Starkenborghkanaal naar de 
Oostelijke ringweg door de Oosterhamrikzone. In tegenstelling tot eerdere plannen niet 
meer als snelle aanrijroute naar onder meer ons ziekenhuis en de binnenstad maar primair 
gericht op ontsluiting van direct omliggende wijken en in mindere mate op onze locatie.  
Hiervoor wordt de route minder direct en met 30 km/h snelheid ontworpen. De routes naar 
het zuiden en in iets mindere mate naar het noorden blijven ook in de toekomst de 
belangrijkste autoroutes voor ons ziekenhuis. Een ontlasting van deze routes van autoverkeer 
omdat een deel van de huidige en toekomstige oostelijke stadsbuurten hun weg naar de 
ringweg zoeken via de nieuwe aansluiting op de oostelijke ringweg, tempert ons inziens de 
(toekomstige) verkeersdruk rondom ons ziekenhuis. Een extra ontsluitende structuur biedt 
zo meer lucht en maakt onze (auto)bereikbaarheid minder kwetsbaar. We menen dat die 
kwetsbaarheid de afgelopen weken in het debat rond de toekomst van de Oosterhamrikzone 
wat onderbelicht is geraakt in verhouding tot alle andere belangen en afwegingen die spelen 
rondom zo’n verbinding. Wij ondersteunen de voorgestelde lijn voor een extra aantakking op 
de oostelijk ringweg. Zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was (‘Stad op Scherp’). 
 
Tot slot stelt u zogenaamde “knips” voor op diverse locaties in de stad. In de directe 
omgeving van het UMCG gaat het om een mogelijke knip van het autoverkeer ter hoogte van 
de Bloemsingel en op de Diepenring bij de Turfsingel, ter hoogte van Dudok. In algemene zin 
en zeker voor de knips zo dicht bij het UMCG, in het kader ‘dat elke seconde telt’, pleiten wij 
er sterk voor deze zo uit te werken en uit tevoren dat hulp- en nooddiensten deze knips wel 
kunnen passeren. Waarbij wij verwachten dat u bij calamiteiten op de Petrus Campersingel of 
Oostersingel, voorziet in een goede afwikkeling vanuit onze P-Noord garage via de 
Vrydemalaan. Stagnaties op de genoemde singels blokkeren niet alleen hulp- en 
nooddiensten maar ook inkomend- en uitgaand patiëntenverkeer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
Drs. H.A. Snapper RA RC 
vicevoorzitter 
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