
 

Motie Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding met de Zernike Campus 

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 3 maart 2021, na commissiebespreking 
van de collegebrief ‘Onderzoek verbetering OV-ontsluiting Zernike’;


constaterende dat


-	 het huidige OV-aanbod van en naar de Zernike Campus aan de grenzen van de 	 	
	 capaciteit zit en het nodig is plannen te maken voor de OV-bereikbaarheid van de 	
campus;


- 	 de provincie Groningen een beperkt onderzoek heeft gedaan naar de 	 	 	
	 mogelijkheden voor een spoorverbinding naar de Zernike Campus, als ook de 	 	
	 mogelijkheden voor busverbindingen;


-	 de gemeente Groningen momenteel werkt aan het opstellen van een 	 	 	
	 Mobiliteitsstrategie, waarin ook de rol van (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer zal 	 	
	 worden bezien voor de bereikbaarheid in de gemeente Groningen;


-	 in het coalitieakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’ gesproken wordt over 	
	 het voorbereiden op een schaalsprong in het OV en dat daarbij ook gekeken wordt 	
	 hoogwaardige alternatieven als tram, lightrail, Non-Rail SuperCapacitators, 	 	
	 Autonomous 	Rapid Transit en andere innovatieve en duurzame verkeersconcepten; 


overwegende dat 


-	 het provinciale onderzoek zich beperkte tot twee vormen van vervoer, namelijk trein 
	 en bus, maar dat andere vormen van vervoer, zoals de tram en lightrail etc 	 	
	 daardoor niet nader zijn onderzocht terwijl dat wenselijk zou zijn om een compleet 	
	 beeld te krijgen van de mogelijke oplossingen voor de mobiliteit van en naar de 	 	
	 Zernike Campus;


-	 eventuele andere vormen van vervoer mogelijk ook een betere bijdrage leveren aan 
	 de OV-bereikbaarheid van andere delen van de Gemeente Groningen te 	 	 	
	 verbeteren;


-	 meerdere nadelen van de aanleg van een treinverbinding naar de Zernike Campus 	
	 in het 	provinciale onderzoek niet meegenomen zijn, zoals de schade van een 	 	
	 eventueel tracé aan natuur en gemeentelijk ecologische structuur, de bedreiging 		
	 van het archeologische monument Kasteel Selwerd, en de inpassing naast 	 	
	 begraafplaats Selwerderhof;
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verzoekt het college:


-	 om bij de verdere studie naar verbetering van het OV naar de Zernike Campus de 	
	 reikwijdte te verbreden door ook de hierboven opgesomde hoogwaardige OV-	 	
	 oplossingen mee te nemen en niet alleen te kijken naar trein of bus;


-	 daarbij ook te zoeken naar de hoogst mogelijke meerwaarde die zo’n HOV-	 	
	 verbinding kan bieden aan tussenliggende buurten en wijken in de rest van de 	 	
	 gemeente Groningen; 


-	 om bij de verdere studie van een eventuele treinverbinding via het onderzochte 	 	
	 tracé te onderzoeken of die mogelijk zou zijn zonder schade aan natuur, de 	 	
	 gemeentelijke ecologische structuur, het archeologische monument Kasteel 	 	
	 Selwerd en aan begraafplaats Selwerderhof;


en gaat over tot de orde van de dag,


Benni Leemhuis	 Rik van Niejenhuis	 Tessa Moorlag	 Wesley Pechler	 
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