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De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, vaststellende 

de agenda waarop bespreekpunt 8a Mobiliteitsvisie is opgenomen,

Constaterende dat:

- Er een visie voor ligt met hierin opgenomen al enkele zeer concrete uit te voeren plannen;

- Er een visie voor ligt waar forse -en nog onduidelijke uitvoerkosten mee gemoeid zullen zijn;

- Er veel bezorgdheid onder de inwoners van Groningen is waargenomen over de gevolgen van deze 

visie;

Overwegende dat:

- Er door betrokken bewoners diverse varianten zijn opgesteld voor enkele concrete deelplannen die 

zijn opgenomen in deze Mobiliteitsvisievisie;

- Er grote vragen zijn over de wijze waarop deze ‘bewonersvarianten’ zijn doorgerekend en de wijze 

waarop het college deze plannen zonder heldere argumentatie terzijde heeft geschoven;

- De concrete plannen voor de Oosterhamrikzone zeer vergaande en langdurige consequenties 

hebben voor bewoners van dat gebied maar ook o.a. voor de Vinkenstraat, het Wielewaalplein en 

de E. Thomassen a Theussinklaan;

- De prognoses van de diverse soorten verkeer in en rondom de Oosterhamrikzone onduidelijk zijn 

en er steeds meer vragen opkomen over veiligheid, parkeren, geluidsoverlast en trillingen;

- In een advies (1 juli 2021) welke is uitgebracht door Adviescommissie Verkeer en Vervoer helder is 

aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid is over de verkeersstromen in en rondom de 

Oosterhamrikzone en geadviseerd wordt besluitvorming uit te stellen;

- Enige vertraging bij het verder ontwikkelen van de Oosterhamrikzone geen groot issue kan zijn 

omdat de bouw van een nieuwe brug richting de ring financieel nog niet rond is;

- Er grote vragen zijn over de effecten van een knip in de Eikenlaan en de beperkte aansluiting van de 

Iepenlaan op de ring en de herinrichting van de Korreweg;

- De Mobiliteitsvisie door haar langdurige impact op bewoners, ondernemers, de gemeentelijke 

begroting en de leefomgeving in de breedste zin tot een zeer beladen document is verworden;

En verzoekt daarom;

- De Mobiliteitsvisie tot een controversieel onderwerp te verklaren wat er toe moet leiden dat deze 

visie – in al dan niet aangepaste vorm – pas in de volgende raadsperiode dient te worden 

behandeld;

- De Mobiliteitsvisie als agendapunt af te voeren van de agenda van de raadsvergadering van de 

gemeente Groningen van 22 december 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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