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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 19 MEI 2021 20.00 UUR - TOPWEER 

Voorzitter: Jan Visser  

Aanzweig: Benni Leemhuis (GL, digitaal), Rik van Niejenhuis (PvdA, digitaal), Tom Rustebiel 

(D66), Wim Koks (SP, digitaal), Ietje Jacobs (VVD, digitaal), Tessa Moorlag (CU, digitaal), 

Wesley Pechler (PvdD, digitaal), Herman Pieter Ubbens (CDA, digitaal), Hans Moerkerk 

(100% Groningen, digitaal), René Stayen (Stadspartij, digitaal), Steven Bosch (Student&Stad, 

digitaal), Tonny Haaima (PVV, digitaal). 

Wethouders: 

Insprekers: Chris van Malkenhorst, Wim Borghols (Fietsersbond), Henk Jan Matthijs, 

Maarten Brandts Buijs (Wijkplatform Selwerd), mevrouw Van der Werp 

Griffier: Wolbert Meijer  

Concept-Mobiliteitsvoorstel (Beeldvormend / inspraak) 
 

00:14:30 
Voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom bij deze beeldvormende 

sessie over de Concept Mobiliteitsvisie. Dit is de tweede sessie die bedoeld is voor het horen 

van inwoners en overige betrokkenen. Vorige week hadden we het speciaal over de 

Oosterhamrikzone en nu gaat het over de overige insprekers. Dit is allemaal ter 

voorbereiding van de meningsvormende sessie, de politieke sessie, over het stuk volgende 

week woensdagavond. Vanavond hebben wij ongeveer zeven insprekers. Dat betekent dat 

we ruim de tijd hebben. In principe is het drie minuten per inspreker, maar we doen niet 

ingewikkeld, als het misschien wat langer wordt. Na elke inspreker is er de mogelijkheid voor 

raadsleden om vragen te stellen en even in gesprek te gaan. Verder is er nog een schriftelijke 

inspraakreactie van het Wijkoverleg Vinkhuizen die ook aan de raadsleden is toegezonden. Ik 

stel voor dat we overgaan naar de insprekers en als eerste Chris van Malkenhorst en 

mogelijk in aanvulling daarop de heer Meijberg, maar dat gaan we nog ontdekken. De heer 

Van Malkenhorst. 

00:16:01 

De heer Van Malkenhorst: Eén goedendag. Voor iedereen in de raad, ik ben Chris van 

Malkenhorst van bewonersorganisatie de Hunze - Van Starkenborgh en ook van het Gerrit 

Krolbrug comité en ik zal inderdaad inspreken [onhoorbaar]. 

00:16:13 
Voorzitter: Meneer Van Malkenhorst? Mag ik u even onderbreken? Ik ben bang dat iemand 

anders zijn microfoon open heeft staan, waardoor wij rare rondzinggeluiden en echo's 

krijgen. Ik geloof dat het nu weg is. Er zijn nog vier mensen die hun microfoon open hebben 

staan. De heer Borghols, als hij hem ook uit wil zetten. De heer Meijberg en Wim Koks. 

00:16:44 
De heer Koks: Ik ook? 

00:16:45 
Voorzitter: En de heer Leemhuis. Ja. 
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00:16:48 

De heer Van Malkenhorst: Ja, duidelijk. 

00:16:50 
Voorzitter: Nu nog de heer Meijberg. Mag die ook uit? Ja, ik geloof dat we er nu zijn. Meneer 

Van Malkenhorst, gaat uw gang. 

00:17:00 

De heer Van Malkenhorst: Dank u wel. De mobiliteitsvisie is gebaseerd op het 

elfpuntenprogramma. Daar zijn we zeker blij mee. De gemeente wil dat we de auto laten 

staan en kiezen voor fietsen, lopen of het openbaar vervoer. De fietser en voetganger komt 

op één te staan. We gaan voor een fietsstad en de voetganger wordt hoofdzaak. De Gerrit 

Krolbrug is in het oostelijk deel van de stad voor deze groep, de belangrijkste verbinding, 

waar vijftienduizend personen per dag gebruik van maken. Oud en jong, fit, maar ook 

minder mobiel. De vervanging van de brug is al jaren gepland. Er zijn inmiddels 

vergevorderde uitwerkingen van hoge brugvarianten die behalve de hoogte ook een grote 

impact gaan hebben op de omgeving en de infrastructuur. Tot onze verrassing hoorden wij 

na de aanvaring dit weekend, dat deze brug ook voor gemotoriseerd verkeer een belangrijke 

verbinding is en blijft. We vragen de gemeente hier een duidelijke keuze te maken. Dit zal 

tot blijvende onveilige situaties leiden, als die keuzes niet worden gemaakt. Gelukkig zijn we 

in gesprek met het project om onze lage bewonersvariant uit te werken. Dat willen we 

natuurlijk goed afronden, waarbij de nieuwe lage brug versneld tot herstel van de auto- en 

de fietsverbinding kan leiden. In het licht van deze Mobiliteitsvisie willen we nog een paar 

andere punten inbrengen. Het is opvallend dat de Richtlijnen Vaarwegen tot nu toe zo 

bepalend zijn voor de nieuwe brug. Het scheepvaartverkeer lijkt haast de enige bepalende 

factor voor deze nieuwe brug. Er mag wel degelijk afgeweken worden van deze richtlijnen, 

mits natuurlijk goed onderbouwd. Het vraagt hier om maatwerk in de stad. Punt twee, het 

ontwerp van zulke hoge bruggen laat zien dat de fietser en de voetganger hier zeker nog niet 

op de eerste plaats staan. De lage brug beoogt dit wel. Natuurlijk in combinatie met het 

scheepvaartbelang. Daarmee kan de fietsstraat Korreweg worden doorgetrokken tot 

minimaal de Hunzeboord. De fietsstraat stopt niet op of over de brug en met het 

doortrekken worden veilige situaties gecreëerd. Het vrachtverkeer kan ook worden 

omgeleid. Er zijn voldoende ontsluitingswegen voor vrachtverkeer aanwezig. Ook dat draagt 

bij tot een verkeersveilige leefomgeving. Een andere belangrijke ontwikkeling die we niet 

mogen vergeten, is dat aan ons allen gevraagd wordt zolang mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen. De vergrijzing, met name van de babyboomgeneratie, zal de fysieke mobiliteit helaas 

laten afnemen. Daarvoor is een dicht en intensief stedelijk OV-netwerk nodig. We willen de 

gemeente meegeven om het aantal opstapplaatsen in de stad en de wijken te vergroten en 

het openbaar vervoer uit te breiden en ook diverser te maken. Nogmaals, namens de 

Bewonersorganisatie de Hunze - Van Starkenborgh en het Gerrit Krolbrug comité, Chris van 

Malkenhorst, bedankt voor uw aandacht. 

00:20:06 

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Meijbergen, hebt u daar nog een aanvulling op? Meneer 

Meijberg moet ik zeggen. 

00:20:14 
De heer Meijberg: Nee, hoor niet voor dit moment. 
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00:20:20 

Voorzitter: Oké. De raadsleden hebben die vragen? Ik zie de heer Koks. De heer Koks, gaat 

uw gang. 

00:20:33 

De heer Koks: U zei in het begin van uw praatje, dat de gemeente een duidelijke keuze moet 

maken rondom auto en fiets bij de nieuwe Gerrit Krolbrug. Wat bedoelt u daar precies mee? 

Auto en fiets, auto of fiets, auto niet? Kunt u mij daar iets over vertellen? 

00:20:57 
De heer Van Malkenhorst: Ja, maar we weten inderdaad dat het grootste probleem de 

menging is van auto- en fietsverkeer. Het liefst zouden we zien dat de Gerrit Krolbrug een 

fietsbrug wordt, maar we hebben ook oog voor andere belangen. Wat dat aangaat, willen 

we natuurlijk een veilige situatie creëren voor zowel auto als fietsverkeer, maar dan dat het 

autoverkeer in ieder geval niet wordt gestimuleerd en ook wordt ontraden, zodat we 

minimale beweging daar hebben. Dan in relatie tot het vrachtverkeer, weten we dat als we 

ook nog een keer vrachtverkeer op een bepaalde manier, dan samen met fietsers over die 

Gerrit Krolbrug leiden, dan leidt dat echt tot gevaarlijke situaties. Vandaar dat we ook op dat 

punt zeggen, wellicht moet je vrachtverkeer sowieso vermijden en voor autoverkeer moet je 

maatregelen nemen om het aantal autobewegingen echt te minimaliseren. 

00:21:59 

De heer Koks: Nu gaat er op dit moment ... Als het mag, Voorzitter, nog een aanvullende 

vraag. 

00:22:05 
Voorzitter: Ja, hoor gaat uw gang. 

00:22:07 
De heer Koks: Er gaan op dit moment 5.000 auto's per dag over de Gerrit Krolbrug. Ja, nu 

niet meer, maar voordat de brug crashte. Vindt het comité dat die 5.500 auto's per etmaal, 

dat dat een acceptabel aantal is? 

00:22:24 
De heer Van Malkenhorst: Wij hebben zelf aangegeven dat de drieënhalf duizend per dag 

een aantal is, waarbij je op een gegeven moment die veiligheid op een betere manier kan 

waarborgen. Als we het hebben ... Wat is dan in het getal? Vijfduizend bewegingen, en dat 

zijn vaak bewegingen die samengaan met het fietsverkeer, dat creëert toch wel heel veel 

onveilige situaties. 

00:22:56 

De heer Koks: Oké, helder. 

00:22:56 

Voorzitter: Het lijkt mij een helder antwoord. Meneer Van Niejenhuis. 

00:23:02 
De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. De heer van Malkenhorst noemde ook 

even het OV, het openbaar vervoer. U gaf ook aan, als ik het goed begreep, dat u vindt dat 

de gemeente dat OV wat diverser zou moeten maken. Kunt u me daar iets meer over 

vertellen, wat voor beeld u daarbij heeft? 
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00:23:20 

De heer Van Malkenhorst: Ja, als wij inderdaad nu kijken, dan hebben we in de wijken het 

echt alleen maar over bussen. Wellicht moeten we faciliteiten creëren, waarbij we ... We 

hebben het heel vaak over deelauto's, we hebben het ook over taxi's en we hebben het over 

andere vormen. Wellicht moet je die naast elkaar aanbieden. We kijken dus ook naar wijken 

die echt veel meer aan het vergrijzen zijn, dat mensen toch op een gegeven moment zeggen: 

ik wil dus nu de stad in dat ze niet een uur, anderhalf uur hoeven te wachten op een bus en 

helemaal als ze terug moeten, maar dat ze dan op dat moment – dat zal iets extra kosten – 

kleiner vervoer aan huis kunnen regelen. 

00:24:05 
Voorzitter: Ja, meneer Van Niejenhuis? 

00:24:06 

De heer Van Niejenhuis: Dank u wel. 

00:24:08 
Voorzitter: Ja, dan is het woord aan meneer Leemhuis. 

00:24:11 

De heer Leemhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. Eigenlijk is mijn vraag net beantwoord, want de 

heer Van Niejenhuis stelde dezelfde vraag die ik had willen stellen. 

00:24:20 
Voorzitter: Nu, dat scheelt. Nog andere raadsleden die een vraag hebben aan de heer Van 

Malkenhorst? Nee? Dan gaan we naar de volgende inspreker en dat is Wim Borghols van de 

Fietsersbond. Meneer Borghols, gaat uw gang. 

00:24:39 

De heer Borghols: Ja, goedenavond allemaal. Ben ik goed verstaanbaar? 

00:24:41 

Voorzitter: Voor mij wel, meneer Borghols. 

00:24:44 

De heer Borghols: Oké, goed. Geachte raad, graag wil de Fietsersbond Groningen hier enkele 

eerste reactie's geven op de Concept Mobiliteitsvisie. Uit plannen blijkt dat deze uitgebreid 

doordacht zijn. Duidelijk is dat er met visie is gekeken naar alle vormen van mobiliteit en hun 

onderlinge interactie. Deze visie sluit goed aan bij onze visie en wij zijn dan ook verheugd dat 

deze conceptvisie veel elementen kent die ook door ons zijn aangedragen in onze visie, die 

we vorig jaar zomer met u en anderen gedeeld hebben. Door op diverse plaatsen in de stad 

een knip te maken voor het autoverkeer, toont de gemeente aan dat ze consequent keuzes 

durft te maken. Wel hebben wij twijfels over het handhaven van de snelheid van 50 km/uur 

voor bussen bij de knip in de Eikenlaan. De Fietsersbond is trouwens van mening dat het 

ambitieniveau, om wegen van 50 km/uur nul terug te brengen naar 30 km/uur, hoger mag 

zijn dan nu het het geval is. In de Concept Mobiliteitsvisie wordt de autologica weliswaar 

verlaten, maar wij menen in de stukken nog wel sporen te zien van buslogica. Dit leidt ertoe 

dat de voordelen van het verlaten van de autologica niet op alle plaatsen verzilverd kunnen 

worden, omdat op veel wegen waar bussen rijden de snelheid op 50 km/uur gehandhaafd 

blijft. Hierdoor zal er geen integrale rust intreden in het verkeersbeeld binnen de ringweg. 
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Slechts op die plaatsen, waar een vrije busbaan is, kan het busverkeer naar onze mening 50 

km/uur rijden. Indien de bus op andere plaatsen 50 kilometer mag blijven rijden dan 

verhindert dat, dat scooters, snelle fietsers en cargobikes zich met het andere verkeer 

kunnen mengen en zullen deze het andere fietsverkeer hinderen. Denk hierbij aan de 

Oostersingel, de Friesestraatweg binnen de ring en de Prinsesseweg. Daar waar de 

autologica zal verdwijnen bij de inrichting van de straten is het gewenst dat ze ook verlaten 

wordt bij het afstellen van verkeersregelinstallaties. De frequentie van het op groen staan 

voor fietsers kan bij [onhoorbaar] verhoogd worden, waardoor met name bij [onhoorbaar] 

met alle richtingen groen het comfort voor fietsers vergroot wordt, hetgeen met name voor 

kwetsbare fietsers een grote vooruitgang zal zijn. In de plannen is een uitgebreid 

fietsnetwerk opgenomen. Het is van belang dat de maaswijdte van het netwerk op diverse 

plaatsen verkleind wordt, onder andere bij barrières als vaarwegen, spoorlijnen en 

snelwegen. De recente malheur met de Gerrit Krolbrug geeft maar weer aan hoe kwetsbaar 

we zijn. Ook als we kijken naar recente plannen voor de Suikerzijde, dan valt ons op dat daar 

de maaswijdte van het fietsnetwerk in noord-zuidrichting groot ontworpen wordt, daar waar 

in de bestaande stad juist getracht wordt ontbrekende schakels in te vullen. Ook in Haren is 

er de maaswijdte momenteel te groot. Wij zien een trend dat in nieuwbouw gebruikelijk 

wordt om individuele bergingen voor fietsen te vervangen door gemeenschappelijke 

bergingen. Kennelijk staat de gemeentelijke bouwverordening dit toe. Naar onze mening zal 

dit een remmende werking hebben op het fietsgebruik. Wij verwachten dat de animo om 

meerdere specifieke en eventueel duurdere fietsen aan te schaffen terug zal lopen, als deze 

niet veilig individueel gestald kunnen worden Hetzelfde zal gelden voor kinderfietsen, waar 

sloten zelfs voor de kleinste fietsen noodzakelijk zullen zijn, hetgeen een remmende werking 

op het fietsgebruik en de fietsvaardigheid van kinderen zal hebben. Op andere punten willen 

wij graag schriftelijk ingaan in onze reactie, die voor zeven juni ingediend moet worden. 

Uiteraard zijn wij bereid wat wij hebben gezegd nader met u te bespreken. Ik dank u voor 

uw aandacht. 

00:28:34 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Werp of meneer van der Werp, kunt u uw 

microfoon even uitzetten? Eens even kijken welke raadsleden vragen hebben. Ik zie in ieder 

geval de heer Koks en de heer Leemhuis. Er waren ook nog wat anderen, geloof ik, maar we 

beginnen bij meneer Koks. 

00:28:52 
De heer Koks: Ik heb de volgende vraag. Het college stelt voor dat op het Oosterhamriktracé 

een buurtstraat wordt aangelegd, waar de inschatting is dat daar 7.000 auto's met 30 

km/uur overheen rijden en dat dat gedeeld wordt met fietsers. Heeft u als Fietsersbond ook 

een idee van hoeveel ... Als je dat soort straten hebt, waar de fietser voorrang heeft en de 

auto te gast ... Wat voor maximale aantallen auto's fietsers, enzovoort, daar dan op een 

veilige en relaxte manier overheen kunnen gaan? Zit daar een grens aan? Heeft u daar een 

idee bij? 

00:29:44 
De heer Borghols: Ik weet dat daar wel ideeën over zijn en daar is ook wel literatuur over te 

vinden bij onder andere het CROW - Fietsberaad, maar ik heb die getallen momenteel niet 

paraat. 
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00:29:56 

De heer Koks: Die zijn dus op te zoeken? 

00:30:00 
De heer Borghols: Ja, die zijn wel op te zoeken. 

00:30:03 
De heer Koks: Bedankt. 

00:30:05 
Voorzitter: De heer Leemhuis. 

00:30:07 
De heer Leemhuis: Ja, dank u wel. Dit is een toelichtende vraag. Dank voor het verhaal, 

doorwrocht en met kennis, zoals we dat gewend zijn. Ik voelde mij wat overvraagd in mijn 

kennis over wat precies die maaswijdte is, die te groot is en verkleind moet worden. Zou de 

heer Borgholts dat kunnen toelichten? Ik denk dat ik het net snapte, maar ik weet het niet 

zeker. 

00:30:31 
De heer Borghols: Daarmee wordt bedoeld, als je op de kaart van de stad een rooster legt 

van fietsverbindingen, de grootte van de hokjes. Ja, inderdaad. Wat we bijvoorbeeld zien bij 

het Van Starkenborghkanaal is dat daar in principe in de stad maar vier kruisingen zijn, dus 

de Oostersluis, de Korreweg, de Noordzeebrug en de Paddepoelsterbrug, om die toch maar 

mee te tellen. Daarvan zijn er twee momenteel gestremd en je ziet hoe kwetsbaar we zijn. Je 

ziet het in Groningen-Zuid wat de A28 doet. Ik zeg niet dat het allemaal makkelijk op te 

lossen is. Als wij echter een nieuwbouwwijk aan gaan leggen, zoals de Suikerzijde, en we 

brengen daar tussen de Johan van Zwedenlaan en de Peizerweg – in de plannen die nu 

ontwikkeld worden – maar één verbinding aan, dan is dat veel te weinig in noordzuid-

richting. Oost-west is dat prima geregeld, maar noord-zuid niet, naar ons idee. 

00:31:41 

Voorzitter: Is dat een tevredenstellend antwoord, meneer Leemhuis? 

00:31:51 
De heer Leemhuis: Ja. 

00:31:52 
Voorzitter: Oké, de heer Van Niejenhuis, Rik. 

00:31:56 
De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u, Voorzitter. Ik zou Wim Borghals in aanvulling op de vraag 

van de heer Leemhuis iets willen vragen over die maaswijdte van die verbindingen. Bij de 

Suikerzijde geeft u aan: oost-west is het goed geregeld, noord-zuid misschien minder. Is dat 

dan puur gebaseerd op de onderlinge afstand tussen die verbindingen of heeft dat ook te 

maken met bijvoorbeeld aantallen die u verwacht op die verbindingen? 

00:32:22 
De heer Borghols: Dit is gebaseerd op de onderlinge afstand en ook de aanrijroutes. Het is 

echter een verbinding die er momenteel niet is. Iemand uit Vinkhuizen laat het wel uit zijn 

hoofd om op de fiets die richting Corpus te gaan, want dat is geen prettige route en je moet 

een heel eind om. Als je het beter aanlegt, krijg je daar vanzelf fietsverkeer. Er komen een 
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hoop mensen te wonen, natuurlijk ook in die Suikerzijde. Zij willen misschien ook op het 

Overwinningsplein hun boodschappen doen of gaan tennissen in Corpus den Hoorn of 

voetballen. 

00:33:12 
De heer Van Niejenhuis: Dank u wel, helder. 

00:33:15 
Voorzitter: Zijn er nog andere raadsleden die een vraag willen stellen? Als dat niet het geval 

is, dan mag meneer Leemhuis zijn hand omlaag doen. Dan gaan we naar de volgende 

inspreker. Dat is de heer Matthijs. Henkjan Matthijs. 

00:33:37 
De heer Matthijs: Goedenavond. Ik ben goed verstaanbaar, hoop ik. Mijn naam is Henkjan 

Matthijs. Ik woon in de Wijert. Ik ben zelf lid van D66 en ik werk bij Univé, een verzekeraar 

en ben daar verantwordelijk voor mobiliteitsverzekeringen, dus vandaar dat ik veel heb met 

trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en met interesse ook de visie heb 

gelezen, maar meer vanuit het zijn van inwoner. Ik heb niet zo een mooi betoog als mijn 

voorgangers, maar toch wel een aantal vragen of zorgen die ik heb, als ik de visie lees. Dat 

heeft te maken met Groningen wordt steeds groter. Grotere stad en meer huishoudens en 

wat je heel duidelijk ziet is dat het aantal huishoudens in de stad en het autobezit met elkaar 

gecorreleerd is. Des te meer huishoudens des temeer autobezit. Nu is het in het landelijk 

gebied wel iets meer dan in een stedelijk gebied. Je kunt wel veel doen aan het beperken 

van verkeersbewegingen, maar volgens mij blijft de parkeerdruk onverminderd hoog. Ik vind 

dat daar toch wel wat weinig aandacht voor is. Ik zie ook een beetje de deelauto's of de 

scooters dat dat een oplossing voor de problemen zou moeten zijn. Wat je echter vaak ziet is 

dat het eigenlijk alleen meer de variatie van mobiliteitsgebruik verhoogt en niet zozeer het 

bezit beperkt. Ik ben er zelf wat sceptisch over. Ik ben benieuwd hoe u dat ook ziet. De 

andere zorg die ik heb is als ik kijk naar het krantje wat ik vorige week heb gekregen, daar 

staat het stimuleren van elektrisch rijden in. Daar staat dat het een streven is. Als ik de visie 

lees, dan is het echt meer een soort beleid, in 2030 willen we een emissievrije binnenstad 

hebben. Op dit moment heeft ongeveer 4 procent van de mensen een elektrische auto of 

een hybride auto. In 2030 is dat ongeveer 25 procent, 24 a 25 procent, dus ik denk dat je dan 

driekwart van de inwoners of van de bezoekers van de stad buitensluit van de binnenstad. 

Mijn vraag is: is dat dan het stimuleren van elektrisch rijden, emissievrij rijden of is dat om 

verkeersbewegingen te beperken en het parkeren in de binnenstad te beperken? Ik vind dat 

niet helemaal een realistische doelstelling. Een ander punt is, als ik de Mobiliteitsvisie lees, 

dan zitten er zeker wel dingen in over verkeersveiligheid en zaken die ook leiden tot een wat 

betere verkeersveiligheid, maar ik zou wel het accent daar wat steviger op willen zetten. 

Volgens mij zijn er best wat onveilige verkeerssituaties in onze stad. We zetten maatregelen 

in die daar zeker aan bij dragen, maar ik vind dat het wel een wat steviger accent zou 

kunnen hebben. Dat was even mijn bijdrage. 

00:36:28 
Voorzitter: Dank u wel. Iemand van de raadsleden? Ja, de heer Koks. 

00:36:36 
De heer Koks: Waar ik wel benieuwd naar ben ... U had het net inderdaad over 
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verkeersveiligheid. Er staat wel wat over in, zoals u ook zegt, en daar hebben we ook als 

gemeente een soort aanpak voor. Heeft u vanuit uw verzekeringsachtergrond een beeld of 

verkeersdeelnemers hier in de stad in de gemeente Groningen een groter of een klein risico 

lopen dan mensen die elders in vergelijkbare gemeenten wonen? 

00:37:06 
De heer Matthijs: Mooi dat u dat vraagt. Dat heb ik niet specifiek. Wat je wel ziet is dat in 

stedelijk gebied vaak wat meer kleine ongelukken zijn met parkeren bijvoorbeeld. Dat is wel 

wat je ziet. Dat is het antwoord daarop. Het is niet specifiek anders. Het hangt heel erg af 

van ... maar dan ga ik misschien erg op de inhoud in ... Bijvoorbeeld op M-wegen zie je veel 

meer ongelukken, maar daar hebben we in de stad relatief weinig last van, denk ik. 

00:37:40 
De heer Koks: In vergelijking met andere steden? 

00:37:43 
De heer Matthijs: Ja, dan gaan we heel erg op inhoud in. Ik weet niet van alle steden wat 

daar de schadelast bijvoorbeeld van is, dus dat weet ik niet. Wat je wel ziet is het afleiden in 

het verkeer, dus bijvoorbeeld met mobiele telefoons, apps en dat soort dingen. Dat is 

eigenlijk één van de grootste oorzaken op dit moment, dus afleiding van het verkeer, van 

schade of van letselschade. 

00:38:09 
De heer Koks: Oké, bedankt. 

00:38:11 
Voorzitter: Mevrouw Moorlag, Tessa Moorlag. 

00:38:15 
Mevrouw Moorlag: Bedankt Voorzitter en ook bedankt meneer Matthijs voor uw verhaal. Ik 

was wel benieuwd, waar u aan zat te denken, als u het hebt over een duidelijker accent op 

de verkeersveiligheid? 

00:38:30 
De heer Matthijs: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou als ik op bouwstenen de visie zou mogen 

bouwen, dan zou ik het accent in het verhaal er veel meer op leggen. Als ik het nu zo lees 

het stuk, dan gaat het vooral over parkeren, het beperken van de verkeersbewegingen en 

lijkt verkeersveiligheid soms een bijkomstigheid te zijn. Ik woon zelf bij een kruising 

bijvoorbeeld – even een specifiek voorbeeld – waarbij een vrouw is omgekomen, doordat de 

bussen, auto's en fietsers tegelijk optrekken. Doordat die vrouw is overleden, door het 

ongeluk, is dat nu aangepakt. Er zijn veel meer van dit soort situaties in de stad, dus ... en als 

je teruggaat van 50 km/uur naar 30 km/uur dan zal dat zeker helpen, maar het is ook het 

verkeersoverzicht en de verkeersmenging. Je ziet volgens mij ook in deze visie dat het 

verkeer veel meer met elkaar gaat mengen en dat zorgt ook soms voor wat 

onoverzichtelijkheid, vind ik. Aan de ene kant, als je bijvoorbeeld naar de Brugstraat kijkt, zie 

je heel duidelijk dat – nu ja, de auto kan daar niet eens rijden – het verkeer daar veel meer 

te gast is en dat mensen daar kunnen fietsen en wandelen, maar het zorgt ook vaak voor 

verkeershinder en minder verkeersoverzicht, dus dat is wel een zorg die ik heb. 
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00:39:47 

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Koks heeft nog een oud handje, geloof ik. Nog andere 

raadsleden die vragen voor de heer Matthijs hebben? Meneer Matthijs, kunt u de microfoon 

uitzetten? Dank u wel voor uw bijdrage. Dan is nu aan de beurt mevouw Klara Julsing. 

00:40:25 
Voorzitter: Uit ons lijstje blijkt dat zij niet aanwezig is. Dan gaan we haar overslaan en dan 

ben ik nu toe aan Maarten Brandts Buijs, namens het Wijkplatform Selwerd. 

00:40:39 
De heer Brandts Buijs: Dank u wel. Ben ik goed verstaanbaar? 

00:40:43 
Voorzitter: Ja, hoor, voor mij wel. 

00:40:45 
De heer Brandts Buijs: Prima, heel mooi. Ja, in de plannen van de Mobiliteitsvisie voor 

Groningen staan een heleboel zaken die invloed hebben op het verkeer in Selwerd. Met de – 

als ik het goed heb geteld – vier knips die ervoor zorgen dat het autoverkeer in Selwerd 

eigenlijk wordt afgesloten van de rest van de stad en een volledige aansluiting daar weer 

voor terugkrijgt op de ringweg. Over het algemeen zijn wij zeer positief over deze plannen. 

Het betekent dat de Kastanjelaan en de Eikenlaan rustiger worden. Bewoners zullen zeer 

verheugd zijn met het feit dat zij niet meer dwars door Paddepoel hoeven om op de ringweg 

naar zuid en west te willen bewegen. Wel hebben wij met betrekking tot de Kastanjelaan 

een kleine zorg. Eigenlijk, als we deze plannen willen doorzetten, dan moeten die knips ook 

daadwerkelijk gaan plaatsvinden, zodat het verkeer op de Kastanjelaan echt alleen maar 

verkeer van en naar Selwerd zal worden. Alleen zo kan de Kastanjelaan het handelen, zeg 

maar, het verkeer wat daar zal toenemen. Dan is speciaal daarvoor de aandacht op de 

zachte knip in de Asingastraat – waar wij een klein beetje met argusogen naar zitten te 

kijken – om toch echt goed te voorkomen dat verkeer vanaf de Bedumerweg via de 

Asingastraat naar de Iepenlaan gaat. Zei ik net Kastanjelaan? Ik bedoelde dus de 

verkeerstoename op de Iepenlaan, even voor de duidelijkheid. Alleen als die zachte knip 

daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd, dan zijn wij tevreden met de voorgestelde 

maatregelen. Wat wij verder en dan sluit ik me hier aan bij de heer Borghals met betrekking 

tot de Eikenlaan en 50 km/uur-zone in tegenstelling tot 30 in dat gebied. We snappen dat 

het busverkeer zeker tussen het Noorderstation en het Zernike een soort van goede 

doorstroom moet hebben, maar we willen toch graag dat er dan naar die 30 kilometer wordt 

gekeken met betrekking tot de Eikenlaan en in hoeverre dat van invloed is. Wat wij misten in 

de Mobiliteitsvisie in dit opzicht, is het onderzoek wat u samen met de provincie uitvoert 

naar het doortrekken van de spoorlijn om een aansluiting te maken voor een Station 

Zernike. Tot zover. 

00:43:38 
Voorzitter: Dank u wel. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven? Meneer Koks. 

00:43:46 
De heer Koks: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben zijn die zorgen over de Iepenlaan. Het 

college zegt toch in de Mobiliteitsvisie dat de kans bestaat dat er tussen de tien en 11.000 

autobewegingen op de Iepenlaan dagelijks gaan voorkomen op het moment dat de 
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Eikenlaan wordt afgesloten. Denkt u dat dat op de één of andere manier leefbaar te maken 

valt voor de aanwonenden van de Iepenlaan? 

00:44:17 
De heer Brandts Buijs: Nu, ten eerste, ik weet niet wat het aantal bewegingen op de 

Iepenlaan op dit moment is. Ik zou niet kunnen zeggen wat de toename zal zijn. Er zal zeker 

toename zijn. De Iepenlaan is echter een lange weg. Als je bekijkt dat alleen Selwerders in en 

uit de wijk zullen reizen, dan zal de verkeerstoename alleen op het achterste gedeelte, dus 

bij de ringweg, behoorlijk toenemen, omdat van alle zijstraten van de wijk die auto's de 

Iepenlaan op zullen gaan. 

00:44:51 
De heer Koks: Ja. 

00:44:52 
De heer Brandts Buijs: Laat dat nou juist het punt zijn, want daar waren ook wat zorgen over 

geluidshinder en isolatie, waar huizen op de slooplijst staan en nieuwbouw wordt gepleegd. 

00:45:05 
De heer Koks: Wat zou u ervan vinden als de oprit die nu op de Iepenlaan zit naar de 

Noordelijke Ring – dat is eigenlijk een halve op- en afrit – als dat een normale of volledige 

op- en afrit zou worden? 

00:45:22 

De heer Brandts Buijs: Ja. Nee, absoluut. Dat stond ook in het plan erbij en dat willen we dan 

ook heel, heel graag en wij juichen dat als wijkplatform ook toe. Zodat je dus inderdaad heel 

snel vanaf de ringweg de wijk in en uit kan en niet meer de Eikenlaan en de Pleiadenlaan en 

dergelijke hoeft te nemen om op de ringweg te kunnen komen. Ook al weten we dat je een 

omtrekkende beweging kunt maken via de Bedumerweg, als je dat echt wil. 

00:45:54 
De heer Koks: Ja, en als ik nog even een vervolgvraag mag stellen, Voorzitter? Nu wordt dan 

de Eikenlaan met name een OV-route, waar met name heel veel bussen overheen gaan. Je 

zou natuurlijk ook kunnen kijken of die bussen niet via de Iepenlaan zouden kunnen rijden, 

de ringweg op en dan naar Zernike. Dan ontzie je in ieder geval de Eikenlaan voor een groot 

deel van busvervoer. Wat zou u van een dergelijk idee vinden? 

00:46:32 
De heer Brandts Buijs: Ik zou een dergelijk idee een prima idee vinden. Het enige punt, waar 

ik dan nog even over nadenk, is de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, tussen Selwerd 

en winkelcentrum Paddepoel. 

00:46:50 
De heer Koks: Ja, want dat is natuurlijk ook een verschijnsel dat het busvervoer in Selwerd 

zelf ... Die ene buslijn rijdt niet meer door Selwerd heen. Die is verlegd, geloof ik, naar de 

Iepenlaan. 

00:47:04 
De heer Brandts Buijs: Ja. 
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00:47:04 

De heer Koks: Is daar ook hinder van bij buurtbewoners? Oftewel verdunt het OV? 

00:47:11 
De heer Brandts Buijs: We hebben gemerkt dat de verdunning van het bereik van OV vooral 

in de noordwesthoek van Selwerd plaats heeft gevonden. Er zijn enkele mensen die dat 

jammer vinden. De buurttaxi vangt dat enigszins op - 

00:47:28 
De heer Koks: Ja. 

00:47:29 
De heer Brandts Buijs: Over het algemeen is men echter blij dat de bus verdwenen is uit de 

woonstraten. Dat is de algemene tendens in de wijk. 

00:47:38 
De heer Koks: Oké, bedankt. 

00:47:41 
Voorzitter: De heer Van Niejenhuis. 

00:47:45 
De heer Van Niejenhuis: Ja, Voorzitter, dank u wel. Maarten, ik heb een vraag aan jou van 

een wat andere orde. In de Mobiliteitsvisie staat ook dat de gemeente er behoefte aan heeft 

om, op bepaalde punten waar OV-connecties zijn of bij elkaar komen, ook wat stedelijkheid 

te ontwikkelen. Oftewel wat geconcentreerdere aantallen voorzieningen, huizen, 

werklocaties en dan zou het Noorderstation misschien wel één van die plekken kunnen zijn. 

Hoe kijkt u daartegenaan vanuit het Wijkplatform De Wijert. Zien jullie dat als een kans om 

ook de entree van de Wijert naar de binnenstad te verbeteren? Hoe hoe zien jullie dat? 

00:48:23 
De heer Brandts Buijs: Nu, ik denk dat het de entree van Selwerd zal zijn en niet van De 

Wijert, maar dat terzijde. 

00:48:27 

De heer Van Niejenhuis: Sorry, dat bedoelde ik ook. 

00:48:34 
De heer Brandts Buijs: Ik weet dat mijn collega's van Tuinwijk daar veel kritischer op zijn, dan 

wij vanuit Selwerd. Wat dat betreft vind ik het ook jammer dat ze nu niet aangesloten zijn, 

maar op zich is dat op dit moment een onderontwikkeld gebied, waar alleen het station en 

een schoolgebouw er uitspringen en kan dat absoluut wel een plus gebruiken. Op welke 

manier, vinden wij op zich ... misschien brengt dat ook wel kansen met zich mee, 

bijvoorbeeld de afrit daar zal het Wijkbedrijf bijvoorbeeld plaats moeten maken aan de 

Iepenlaan, dus wie weet kunnen die daar weer een plek krijgen? 

00:49:22 
De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, mag ik een vervolgvraag stellen? 

00:49:24 

Voorzitter: Natuurlijk mag dat. 
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00:49:26 

De heer Van Niejenhuis: Dat betekent dan ook dat je dat je zegt, wat meer concentratie van 

voorzieningen, woningen, werklocaties of een wat stedelijker uitstraling van het gebied zou 

kansen kunnen bieden en dat zou misschien niet verkeerd zijn? 

00:49:40 
De heer Brandts Buijs: Absoluut, maar nogmaals, degene die het dichtst bij dat gebied 

wonen, zijn natuurlijk De Hoogte aan de ene kant en Tuinwijk en ik zou hun mening hier 

absoluut in mee willen nemen. Echter, vanuit Selwerd zien we daar geen probleem. 

00:50:00 

De heer Van Niejenhuis: Vanuit de Wijert ook niet, begrijp ik. Sorry, hoor. 

00:50:06 

Voorzitter: Dank u wel, meneer Brandts Buijs. Ik geloof niet dat er nog andere raadsleden 

vragen hebben. 

00:50:12 
De heer Koks: Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? 

00:50:14 

Voorzitter: Ja, natuurlijk, meneer Koks. Gaat uw gang. 

00:50:17 

De heer Koks: Ja, want u zei ook dat er ruim tijd was, dus daar willen we dan gelijk gebruik 

van maken. 

00:50:20 
Voorzitter: Ja, dan grijpt u uw kans wel dat begrijp ik. 

00:50:23 
De heer Koks: Zo is dat. U had het even over de spoorverbindingen met Zernike en over dat u 

mist dat die collegebrief, waarin de alternatieven voor die spoorverbindingen vermeld 

stonden, eigenlijk niet voorkomt in dit mobiliteitsverhaal. Nu was er vanuit Selwerd en 

Paddepoel ook nog een ander alternatief van een spoorwegverbinding met Zernike bedacht, 

iets via De Hoogte. Komt u dat alternatief nog wel eens tegen? 

00:50:53 
De heer Brandts Buijs: Dat alternatief hebben wij neergelegd bij de Provinciale Staten, maar 

vervolgens is het stil gebleven. Echter, vooralsnog zijn we daar nog steeds samen met 

Paddepoel een voorvechter van. Dat zou, denk ik, de meeste problemen met betrekking tot 

vervoer naar Zernike oplossen zonder dat je de natuur en het groengebied ten noorden van 

de stad schade aandoet. 

00:51:19 
De heer Koks: Ja, want ook in deze Mobiliteitsvisie komt uw alternatief niet voor? 

00:51:23 
De heer Brandts Buijs: Nee, maar de hele spoorlijn wordt niet genoemd en dat is wat mij 

opviel. 

00:51:28 
De heer Koks: Oké. 
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00:51:30 

Voorzitter: Meneer Leemhuis. 

00:51:33 
De heer Leemhuis: Ja, dan wil ik op dit punt er nog een vraag op doorstellen. U zegt het 

nadeel van een spoorlijn naar Zernike is dat Selwerderhof aangetast wordt en de groene 

structuren boven de Selwerderhof, misschien ook als een archeologisch experiment. Ik heb 

inderdaad ook eens vernomen over een plan om dan ten noorden bij het sportpark 

misschien een station te hebben. Hoe wordt er gekeken naar het idee, waar de 

Selwerderhof of de [onhoorbaar]laan nu onderdeel is van een belangrijke busstructuur? Wat 

als dat omgevormd wordt tot een tram of een tramachtig systeem, zodat op die manier 

Zernike, Winkelcentrum Paddepoel, Selwerd dan door naar Station Noord, UMCG-Noord, 

UMCG en dan Station Europapark. Heeft u daar met elkaar over gesproken of heeft u daar al 

een mening over? Ja, daar was ik wel benieuwd naar hoe u dat ziet. 

00:52:37 
De heer Brandts Buijs: Daar hebben wij niet over gesproken en voor eigenlijk al het vervoer 

over de Eikenlaan en de Kastanjelaan, dus tussen noord en Zernike en ook de Iepenlaan 

geldt: hoe druk gaat het worden en hoeveel verkeersbewegingen zullen er zijn? Of dat nu 

een bus is of een tram, dat maakt ons dan in principe niet zoveel uit. Het gaat ons er om dat 

die wegen niet bepaalde stukken van Selwerd scheiden van de rest van Selwerd, maar dat ze 

voor de voetganger en fietser prima over te steken zijn en geen hindernis zullen vormen. 

00:53:21 
De heer Leemhuis: Als ik het goed begrijp, als dat probleem niet optreedt, dan is het 

misschien neutraal. 

00:53:28 

De heer Brandts Buijs: Ja, als dat probleem inderdaad getackeld wordt, dan zijn wij daar geen 

bijzonder voor- of tegenstander van. 

00:53:36 
Voorzitter: Helder. Nog andere raadsleden? Ik geloof het niet. Dan dank ik u ook hartelijk en 

gaan we over naar de laatste inspreker dat is meneer of mevrouw Van der Werp. 

00:53:52 

Mevrouw Van der Werp: Goedenavond, ik ben Janneke van der Werp. Ik wil u heel hartelijk 

bedanken. Ik ben heel erg verrast dat ik op deze manier bij kan dragen aan een 

inspraakavond. Ik spreek op eigen titel en ik wil u allemaal hartelijk bedankt dat ik het woord 

mag voeren. Kunt u mij verstaan? 

00:54:10 
Voorzitter: Ja, wij zien u niet, maar wij kunnen u duidelijk verstaan. 

00:54:13 
Mevrouw Van der Werp: U ziet mij niet - 

00:54:14 

Voorzitter: Nu ja, als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan is het misschien leuk om de 

camera aan te zetten. 
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00:54:19 

Mevrouw Van der Werp: Mijn camera geeft 'te groot', ik weet niet. 

00:54:21 
Voorzitter: Dan doen we het zonder. U bent goed verstaanbaar. 

00:54:25 
Mevrouw Van der Werp: Sorry, oké. Hartelijk bedankt dat ik het woord mag voeren. Wij 

wonen op de Korreweg nabij de rotonde en ik spreek dus op eigen titel. Mijn huidige 

werkplek kijkt uit op deze rotonde en de Korreweg. Ik werk sinds maart thuis, want ik mag 

niet meer naar het UMCG toe en veel collega's geven aan dat ze straks ook minder naar het 

werk gaan en dat thuiswerken de nieuwe norm wordt. In die zin vraag ik mij ook af of de 

stelling ergens op bladzijde elf 'de regio krimpt' nog wel klopt. Mijn vraag is dus: keert het 

coronaeffect niet de krimp in de regio en heeft dat ook geen invloed op de mobiliteit naar 

onze mooie stad? Even over de Korreweg. Op de Korreweg wonen mensen met een lager 

inkomen en sommige hebben de auto echt nodig, want het zijn vaak arbeiders. 'S avonds 

moeten zij zoeken naar een parkeerplekje als zij van hun werk komen. Het is ook een 

Korreweg die piekmomenten heeft. 'S morgens van acht tot negen de fietsers die de stad 

ingaan naar het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en 's middags is het meer 

gespreid aan de overkant van de weg; het fietspad. We hebben ook de aanrijroutes van 

politie, brandweer, ambulance, bus, auto en vuilnisauto's dagelijks. Dat is niet vergelijkbaar 

met een normale woonwijk en gewoon bestemmingsverkeer in de wijk. Ik maak me dus ook 

oprecht zorgen als de Korreweg niet meer een ontsluitingsweg is, maar een fietspad gaat 

worden of gedeeld fietspad en dat alle straten dwars op de Korreweg sluiproutes voor ander 

soort verkeer worden. Ik denk dat op die dwarsverbindingen meer ongelukken kunnen 

ontstaan. In de praktijk blijkt en dat doe ik zelf ook, dat fietsers steeds meer ruimte pakken, 

als zij ook maar een vinger krijgen. Dit is ongewenst gedrag dat we belonen en dit gedrag 

zorgt ervoor dat ze minder voorzichtig gaan deelnemen aan het verkeer en dat is de 

omgekeerde werking. Ik ben niet voorstander van de auto, want ik kan natuurlijk lopend 

naar het UMCG. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe men nu denkt over de huidige situatie 

zonder autobrug aan het einde van de Korreweg. Het is mijns inziens de gelegenheid om nu 

onderzoek te doen naar nieuwe verkeersstromen van de auto en van de fiets, die wellicht de 

visie zou kunnen veranderen. Ik zie ook nu een mogelijkheid om een mooi experiment 

hiervan te maken, dat we als gemeente desondanks gratis cadeau krijgen, door nu eens tien 

kuub zand op de fietspaden te gooien en dan gaan we eens kijken wat echt het effect is. 

Kunnen wij wel een zo grote weg delen met fiets, met auto, met bus, met brandweer, met 

ambulance en ik weet het allemaal niet? Dat was mijn verhaal. Hartelijk bedankt. 

00:57:11 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Werp. Raadsleden, aan u de gelegenheid om aan 

haar vragen te stellen. Nu, dat was een heel helder verhaal. Dank u wel. Dit was in principe 

de laatste inspreker. Ik ben benieuwd of er onder de insprekers of raadsleden nog 

nabranders zijn die misschien even aan de orde moeten komen of alsnog oppoppers. Als dat 

niet het geval is, dan - 

00:57:46 
De heer Van Malkenhorst: Voorzitter, mag ik? Ja, ik weet niet, ik kan geen handje opsteken. 

Tenminste ik kan het niet vinden. Van Malkenhorst nog een keer. 
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00:57:53 

Voorzitter: Gaat uw gang. 

00:57:56 
De heer Van Malkenhorst: Oké, dank je wel. Ik had nog een vraag puur op persoonlijke titel 

die had ik net niet ingebracht. Als je kijkt naar de Mobiliteitsvisie, dan wordt er vooral een 

oplossing gezocht voor de schaarse ruimte die we hebben, die we met allerlei 

vervoersmiddelen moet delen. Er is toentertijd een plan gemaakt voor kabelbanen en we 

hebben ondertussen een aantal steden die dat ook hebben gerealiseerd. Ja, dat is puur even 

een persoonlijke vraag. Waarom is die optie niet verder uitgewerkt en waarom is dat ook 

niet als zodanig benoemd? Waarom gaan we niet, in plaats van de oplossing alleen maar te 

zoeken op land, ook wat meer de lucht in, in algemene zin? 

00:58:42 

Voorzitter: Ik weet niet ... Ik snap de vraag. Sorry, wie? Oké, ik geloof dat meneer Rustebiel 

daar wel op wil reageren. Meneer Rustebiel. 

00:58:51 
De heer Rustebiel: Ja, bedankt voor de vraag. Ik maakte er vanmiddag nog een grapje over in 

relatie tot de brug die er nu uitligt. Ik ben benieuwd of u een specifiek tracé voor ogen heeft, 

waar dan deze kabelbaan een oplossing voor zou kunnen zijn? 

00:59:07 

De heer Van Malkenhorst: Ja, er zijn volgens mij inderdaad een aantal tracés ook benoemd. 

Eén ervan is met name vanuit het UMCG. Er is een hele discussie gaande of het UMCG wel in 

de stad moet blijven of moet het naar buiten. Dat kwam gisterenavond ook naar voren. Als 

wij zeggen van UMCG is een hele belangrijke werkgever, maar ook voor ons een belangrijk 

instituut, dan zou je vanuit het UMCG naar de diverse P+R-gebieden een kabelbaan kunnen 

organiseren, dus naar Zernike toe en ook uiteindelijk naar de buitenwijken toe. Dan omsluit 

je dus weer een heel stuk van de omliggende P+R's zo de stad in. 

00:59:56 
De heer Koks: Voorzitter? 

00:59:58 
Voorzitter: Meneer Koks. 

00:59:58 
De heer Koks: Volgens mij, maar dat is een beetje voor mijn tijd geweest, is de enige serieuze 

optie voor een kabelbaan die onderzocht is in de tijd de baan die het Sontplein met de 

binnenstad zou moeten verbinden. Tenminste die is in zekere mate onderzocht en die is 

voor zover ik weet – maar de heer Leemhuis zit veel langer bij deze club dan ik, dus hij weet 

het vast veel beter – is dat afgeketst vanwege privacyredenen oftewel iedereen die in die 

kabelbaan zit kijkt bij elkaar in de tuin en vanwege financiële redenen. Echter, Benni weet 

het vast beter dan ik. 

01:00:36 
Voorzitter: Dat klinkt als een uitdaging, meneer Leemhuis. 

01:00:38 
De heer Leemhuis: Dat klonk best goed, Wim. Dat was vrij compleet. De vraag was 
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inderdaad: er was een onafhankelijke club, een stichting Fly-Over die dat wilde ontwikkelen, 

maar zij waren van mening dat er ook publiek geld in zou moeten, omdat het dan een 

publieke voorziening was. Het oordeel was toen, en daar sluit ik mijzelf bij aan, dat dit niet 

een vorm is van regulier openbaar vervoer, maar daar kun je natuurlijk altijd in antwoord op 

de heer Van Malkenhorst een discussie over voeren. Ik zeg alleen dat mijn fractie daar toen 

niet warm voor liep. Er is ook nog eens een keer gesproken over een kabelbaanroute over de 

Oosterhamrikkade. Dat werd ingebracht door, volgens mij, Bedrijvenvereniging Noordoost, 

maar daar is het bij gebleven. Daar is verder nooit echt een onderzoek naar gekomen. Dat is 

wel iets wat eerder genoemd is. Daar ben ik dan ook iets meer neutraal over. Die route die 

aanvankelijk werd bestudeerd, was zelfs van Station Europapark, IKEA, UMCG en de 

binnenstad en die moest dan aanlanden op het Forum. Het Forum was al ontworpen, dus 

dat lukte sowieso niet. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is even de schets van de 

geschiedenis van de kabelbaan in Groningen. Volgens mij is er een website vol met heel veel 

informatie over alle steden, waar wel eens plannen voor een kabelbaan zijn geweest. Bij 

mijn weten is er op zich nog geen stad in Nederland, waar die plannen serieus zijn 

uitgevoerd. 

01:02:22 

Voorzitter: Tot zover de kabelbaan. 

01:02:24 

De heer Leemhuis: Mocht ik toch nog even oreren, Voorzitter. 

01:02:27 
Voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

01:02:29 
De heer Leemhuis: Nee, sorry. Ik zei: mocht ik toch nog even oreren, dank u wel, Voorzitter. 

01:02:33 

Voorzitter: Ja, ik had ook al ... 'tot zover de kabelbaan' was al mijn conclusie. Dank u wel. Zijn 

er nog andere nabranders? Tenminste ik neem aan dat de handjes van Tom Rustebiel en 

Benni 'oude' handjes zijn? Ik zie verder geen handjes, dan moet ik concluderen dat we deze 

bijeenkomsten kunnen beëindigen. Ik dank alle insprekers hartelijk voor hun bijdrage en de 

reacties op de vragen. We zijn nu toe aan de fase dat in een meningsvormende sessie de 

fracties wat meer het achterste van hun tong laten zien en we uiteindelijk in de raad, als dat 

nodig is, tot besluitvorming kunnen komen. Ik dank u allen hartelijk voor vanavond en tot 

ziens. 

 


