
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 12-01-2023

Betreft 
O Agendering 

O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Parallelstructuur N335 processtap (7 december 2022), Parallelstructuur-N355-processtap 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, sanne.ros@groningen.nl 

Erna Timmerman – projectmanager, 06-25635826, Erna.Timmerman@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De provincie Groningen wil de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen (beter bekend als
de Friesestraatweg) veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Het deel tussen Groningen en 
Nieuwklap, heeft de hoogste prioriteit en ligt geheel op Gronings grondgebied. In de bijlage van 
mobiliteitsvisie Netwerk 2040 worden deze maatregelen voor de N355 genoemd. Uit een quickscan 
voor de Westflank blijkt nu dat de voorgestelde maatregelen waarschijnlijk niet toereikend zijn om 
ook de toekomst het verkeer voldoende te laten doorstromen

Voor de realisatie van een nieuwe parallelstructuur, moet een nieuw omgevingsplan worden 
opgesteld. De gemeente is betrokken bij het maken van een nieuw ontwerp en is bereid om 
medewerking te verlenen aan de omgevingsplanprocedure, wanneer er overeenstemming is over het
definitieve ontwerp

In het agenderingsverzoek van GroenLinks komen de volgende vragen naar boven: 
- In de brief is sprake van de aanleg van een parallelle wegenstructuur en 

een onderdoorgang langs de N355 op grondgebied van de gemeente. Past 
aanleg van meer wegen bij het beleid van de Mobiliteitsvisie? 

- Als doorstroming van OV in het geding is, moet daar dan geen maatregel 
voor worden genomen? 

- Wat moet er wijken voor zo'n structuur? 
- Zijn er andere oplossingen bestudeerd waar niet meer asfalt moet worden 

aangelegd? 
- Waarom kwam de inhoud van deze brief niet aan bod bij de bespreking 

van de Westflankstudie?

Wijze van behandeling 
Beeldvormend
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Parallelstructuur-N355-processtap


Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een presentatie waarna vragen mogen worden 
gesteld. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Mobiliteit-algemeen 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Mobiliteit-algemeen

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Wijze van behandeling
	Voorgeschiedenis / dossier


