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Mobiliteitsvisie
00:09:18

voorzitter: Welkom, dames en heren en raadsleden en de wethouder bij de sessie 

mobiliteitsvisie Groningen Goed Op Weg. Het is een meningsvormende sessie naar 

aanleiding van het raadsvoorstel wat voorligt. Vorige week hebben we hierover al een 

inspraakbijeenkomst gehad, waar u allen bij aanwezig was. Er hangen ook nog de nodige 

ingekomen brieven onder de stukken waar u waarschijnlijk kennis van heeft genomen. Het is 

niet de bedoeling dat we hier nog allerlei technische en feitelijke discussies gaan voeren, 

maar de politieke discussie gaan voeren, die al begonnen is met vitaminerijk voedsel van 

Partij voor de Dieren. Dank daarvoor. We hebben 80 minuten de tijd en dat betekent dat we 

ongeveer vier minuten per fractie hebben. Ik zie van de fracties die zich digitaal hebben 

aangemeld dat in ieder geval de VVD met de heer Van der Pol aanwezig is en dan wil ik nu 

graag beginnen om de tijd zo goed mogelijk te besteden. Dan kijk ik rond wie als eerste het 

woord wil hebben voordat ik iedereen aan het woord laat en daarna de wethouder de 

mogelijkheid geef om te reageren. De heer Ubbens namens het CDA.

00:17:16

de heer Ubbers: Ja, dank u wel, voorzitter. ''We stappen af van de autologica'', dat was de 

kreet waarmee de wethouder ook weer deze mobiliteitsvisie aan de man probeert te 

brengen. Maar wij zijn daar natuurlijk al jaren vanaf, al decennia misschien wel. Het college 

stapt nu eigenlijk niet af van de autologica maar op een anti-autobeleid. Althans wie het stuk 

doorneemt, kan toch niet echt anders concluderen dan dat een min of meer anti-

autoverhaal geworden is. Dat is jammer. Natuurlijk zit er veel goede elementen in en er 

moet ook aandacht zijn voor een goede, veilige wandel- en fietsroutes. En ja, dat kun je ook 

bereiken door bijvoorbeeld autoverkeer en fietsverkeer te scheiden, eventueel ook op een 

aantal plekken 30 kilometer per uur in te voeren of shared space zones in te voeren, kan 

allemaal. Maar er zijn ook al zo veel plekken waarop we dat doen en wij blijven het heel 

apart vinden dat we de afgelopen jaren veel verkeersonveilige situaties hebben 

geconstateerd, namelijk 25. Daar was te weinig geld voor. Hoeveel geld zou er nu zijn om zo 

veel 30 kilometer-zones anders te gaan inrichten?

00:18:25

voorzitter: U heeft een vraag van meneer Koks.

00:18:26

de heer Koks: Ik ben wel benieuwd, ik probeer even een voorstelling te maken bij een anti-
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autobeleid. Kunt u me daar wat concrete voorbeelden van geven in deze mobiliteitsvisie 

waaruit duidelijk wordt dat het anti-auto is?

00:18:41

de heer Ubbers: Al een heleboel knips, heleboel plekken waar je niet met de auto mag 

komen, niet met de auto in de binnenstad, niet meer met de auto op de Diepenring, steeds 

moeilijker maken voor mensen om door de stad heen te rijden. En ja, daar kun je op een 

aantal plekken strategisch wel mee omgaan, maar dit stuk ademt overal dat de auto eigenlijk 

de boosdoener is en dat de fietsers goed zijn. Het zijn natuurlijk dezelfde mensen, dus 

mensen zitten soms in een auto en soms op een fiets. Ik doe het praktisch alles in de stad 

met de fiets maar ik heb wel een auto en die heb ik af en toe ook nodig en dat moeten we 

niet vergeten. Waar wij ook grote vraagtekens bij zetten, is de volgordelijkheid van keuzes 

die dan voorgesteld worden. Het college zegt bijvoorbeeld dat er veel meer verkeer via de 

Ringweg moet gaan straks dus de wijk uit naar de Ringweg en dan over de Ringweg naar een 

andere wijk. Dat kan wel werken, maar dan moet de Ringweg wel helemaal omgebouwd zijn 

en goed functioneren. De Ring West laat nogal tien jaar op zich wachten voordat dat af is. 

Een extra volledige aansluiting van [onhoorbaar] op de Ringweg bestaat nog niet, wordt nu 

nog onderzocht, gaan we misschien doen. Dat kan ook nog wel tien jaar duren. Maar wat 

betekenen al die plannen dan? Gaan we de knip in de Eikenlaan pas doen als de Ring West 

klaar is, of gaan we dat al van tevoren doen? Maar hoe moet dat ook functioneren, als die 

eigenlijk afhankelijk is van een goed functionerende westelijke Ringweg die pas over tien 

jaar gereed is? Dan een aantal hete hangijzers, bijvoorbeeld de Oosterhamrikzone. Het CDA 

heeft altijd aangegeven ...

00:20:09

voorzitter: Voor u verdergaat met de hete hangijzers nog een vraag van meneer Koks.

00:20:12

de heer Koks: Ja, kijk, ik heb het zo gelezen, al die honderden pagina's, heb ik niet gedaan, 

dat het college schetst dat er nog van alles en nog wat uitgewerkt moet worden, dat er dus 

een hoop concrete dingen in staan, in hoop intenties en een hoop ''over veertig jaar'', van 

alles nog wat. Zo'n voorbeeld over de Iepenlaan, dat is nog nader uit te werken, staat in het 

verhaal.

00:20:37

de heer Ubbers: Nee, het punt is dat als je nu zegt ''We gaan een knip in de Eikenlaan 

aanleggen'', dat daarvoor een goed functionerende Ringweg voor nodig is. Die is er nog niet. 

Op welke termijn gaan we dat dan doen? Want volgens mij moet die situatie Eikenlaan snel 

worden opgelost. Dus ik voorzie dan met deze visie in handen gaan we die knip aanleggen 

en dan gaan we later wel kijken hoe we dat probleem gaan oplossen. Ja, dat zie ik niet zo.

00:21:00

voorzitter: U heeft ook een vraag van heer Niejenhuis van de PvdA.

00:21:03

de heer Niejenhuis: Dank u, voorzitter. Kijk, we leven in de stad met 230.000 mensen. Er zijn 

ongelofelijk veel projecten altijd in de stad, want er is gewoon veel economische dynamiek, 

dus er zullen altijd projecten zijn, en voornemens zijn, en plannen zijn en tegelijkertijd moet 

je ook af en toe een nieuwe visie voor de toekomst maken. Wat zou dan voor de heer 
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Ubbens een goed moment zijn om wel een nieuwe visie op de toekomst te maken? Moet 

daarvoor eerst de hele stad even stilgelegd worden? Moet iedereen zijn adem even 

inhouden en dan moeten we even een visie maken en daarna gaan we door of zo? Hoe 

werkt dat?

00:21:30

de heer Ubbers: Nee, ik zou gewoon een visie maken waar de auto een belangrijker 

onderdeel van is.

00:21:36

de heer Niejenhuis: Maar uw klacht is een beetje niet alleen dat de auto dan niet voldoende 

plek hierin heeft, dat ben ik overigens helemaal niet met u eens, maar ook dat de tijding niet 

goed is, want er zijn ook allerlei projecten waar onduidelijkheid over is.

00:21:48

de heer Ubbers: Ik zou al die projecten loskoppelen van zo'n visie. Wat mij betreft had het er 

best vager mogen staan, maar we gaan dan niet zeggen ''We gaan een knip in de Eikenlaan 

aanleggen''. Dat lijkt mij nogal dubieus of je dat moet doen. Dan kom ik bij de 

Oosterhamrikzone.

00:22:04

voorzitter: U heeft nog de vraag van de heer Sietsma.

00:22:06

de heer Ubbers: Nou, ik wou mijn woordenvoering even afmaken [crosstalk]

00:22:10

voorzitter: [crosstalk]

00:22:10

de heer Ubbers: [crosstalk] drie keer dezelfde vraag te moeten beantwoorden, voorzitter.

00:22:15

de heer Sietsma: Nou, u weet mijn vraag nog helemaal niet, maar u suggereert nu van wat 

mij betreft had die visie nog wel wat vager mogen zijn. Maar u zou er dan voor zijn om een 

vage visie vast te stellen en dan straks tegen de uitwerkingen te zijn als ze tegen de auto 

zijn? Hoe werkt dat bij u?

00:22:31

de heer Ubbers: Volgens mij hoeven we in deze visie niet concreet een afspraak gemaakt te 

worden of we een knip in de Eikenlaan gaan aanleggen min of meer of niet. En dan moeten 

we dat op locatieniveau uitwerken of dat kan maar dat is afhankelijk van de Ringweg en dat 

duurt nog tien jaar. Dus wat heeft het voor zin om daar nu uitspraken over te doen? Ik zie 

niet in waarom we dat nu zouden moeten doen, om dan straks met de visie om de oren 

geslagen worden van in de visie stond dat u wilde dus dan heeft u dat maar te slikken. Dan 

de Oosterhamrikzone. Wij waren daar in principe altijd voorstander van, laat ik dat niet 

onder stoelen of banken steken. Extra autoverbinding met het UMCG in de binnenstad leek 

ons goed. Dan ontlast je Korreweg, Europaweg, Bedumerweg bijvoorbeeld. Helaas was daar 

vier jaar geleden geen meerderheid voor. Nu zijn we aan het doormodderen met een plan. 

We hebben uiteindelijk voor een splitsingsvariant gekozen. Ja, dan moeten wij ook toegeven 
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dat we er enigszins spijt van als je dan ziet wat daar nu het eindresultaat van is. Mijn vraag 

aan college is: waarom gaan wij nu dan nog steeds voorstel om miljoenen uitgeven aan een 

autoverbinding om vervolgens in hetzelfde plan allemaal maatregelen te nemen om daar zo 

weinig mogelijk autoverkeer op te krijgen? De busbaan moet verplaatst worden naar een 

plek dwars door de wijk, terwijl er een perfecte bus route ligt. Als er nou afstand gecreëerd 

moet worden, moeten we dan niet gewoon zeggen dat in de huidige visie dit plan niet meer 

past? De cijfers die het college zelf voorstelde kun je misschien in twijfel trekken. Maar als 

dit plan dan werkt van het college, dan komen we daar zo weinig auto's te rijden dat je kan 

denken of het nog wel nut heeft. Moeten we miljoenen uitgeven terwijl er gewoon een goed 

functionerende busbaan ligt? Nou ja, dan de mobiliteitsvisie als geheel [crosstalk]

00:24:07

voorzitter: [crosstalk] punt is?

00:24:09

de heer Ubbers: Nee, hoor. Nog niet. Nee. Nou, nog een paar puntjes. Ik ben bijna klaar. Ja, 

waar wij natuurlijk vooral zorgen over hebben, is een soort van wensdenken dat het 

autoverkeer echt af gaan nemen met deze visie. Het autoverkeer neemt nog steeds toe, 

autobezit neemt tot steeds toe. Deelauto's zouden misschien een oplossing kunnen zijn, 

maar ook die lossen nog lang niet de voorspelling in die we een paar jaar geleden hadden. 

Dat komt niet van de grond. Van buiten de stad, 500.000 Groningers wonen niet in 

Groningen in de stad. Die komen met de auto naar de stad. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar 

het plan voor de binnenstad, de Diepenring als verdeelring niet meer gebruiken, dat 

betekent dat als je met de auto naar de parkeergarage moet en hij is dan dicht onderweg... 

Je doet er vanaf de Ringweg ongeveer een kwartiertje over daar te komen en ondertussen is 

de parkeergarage dicht, kan je weer terugrijden, kan je weer over de Ringlaan naar de 

volgende parkeergarage en hopen dat daar nog een plekje is. Is die ook vol? Kan je weer 

terug naar de Ring, kan je weer een rondje rijden. Hoe moet dat ooit werken? Dus is dan niet 

gewoon wensdenken? Is dat niet gewoon een groot probleem creëren dat je eigenlijk beter 

zo kan laten?

00:25:14

voorzitter: Hartelijk dank. Twee mensen hadden hun hand op, maar de heer Pechler had het 

eerst zijn hand op dus hij mag eerst voor de woordvoering en dan de heer Koks.

00:25:21

de heer Pechler: Ja, dank, voorzitter. Deze collegeperiode hebben we veel nieuwe visies 

besproken. Vaak waren dat inspirerende doorkijkjes maar zonder uitvoeringsprogramma of 

budget ook nog niet veel meer dan dat. Deze mobiliteitsvisie is op bepaalde punten echt al 

een stuk concreter uitgewerkt, wat ook gelijk de punten zijn waarover de meeste discussie 

ontstaat een inspraakreacties binnen zijn gekomen. En dat is logisch. Ik zal ook later op die 

belangrijke vraagstukken ingaan, maar eerst even hoog over. In hoofdlijnen ziet het er goed 

uit. Dat vonden wij ook al van de conceptvisie en die is nu op enkele punten nog verbeterd, 

zelfs een aantal keer naar aanleiding van inspraakreacties van bewoners. Dus dat is erg 

mooi. De doorwaadbare stad, minder parkeren op straat, meer ruimte voor fietsers en 

voetgangers, fors meer 30 kilometer wegen, meer en beter OV. Dat allemaal hartstikke 

mooi. Minder emissie, meer klimaat neutrale voertuigen en slimmer verkeersmanagement. 

4



Mobiliteitsvisie

Aan vrijwel alle lopende ontwikkelingen is gedacht om het wensbeeld van 2040 

vormgegeven. Hier is duidelijk hard aan gewerkt, waarvoor onze complimenten. Ook voor 

het heldere inspraakrapport en het proces als geheel, waarin we als raad steeds goed zijn 

meegenomen. Tot zover de complimenten. Eerst nog enkele vragen en opmerkingen 

voordat ik inga op het Oosterhamriktracé. Dan ga ik eerst langs de toegankelijkheid want 

ruimte voor invalidenparkeerplaatsen wordt genoemd, maar wat daarnaast vooral belangrijk 

is zijn begaanbare stoepen. Waar straten omgevormd worden tot buurt- of fietsstraten, daar 

kunnen we fietsers wel mengen met langzamer autoverkeer maar er is het als rolstoel of 

scootmobiel nog wel een groot verschil om op hetzelfde wegdek als auto's die 30 kilometer 

per uur gaan te gaan rijden. Heeft het college voldoende aandacht voor het aanpakken en 

verbreden van tot trottoirs die nu vaak schots en scheef zijn en volstaan met het obstakels? 

Terwijl dit niet nodig is en ook van zo' stoep op en af komen. Ik zag net op weg hiernaartoe 

weer een paar mensen met een rollator die zelfs in het centrum gewoon hulp van een ander 

nodig hadden om hun rollator weer de stoep op te kunnen tillen. Eén van de ingezonden 

brieven gaat over de Lijzijde van Lewenborg. Een autoweg waarop de snelweg 50 blijft, 

terwijl er geen vrij liggende fietspaden naast liggen. Het is daar inderdaad niet prettig 

fietsen. In Beijum hebben we sinds jaar en dag al een knip, de bus sluis bij Winkelcentrum 

west, die ervoor zorgt dat mensen geen rondje door de wijk kunnen rijden zonder over de 

Ring te gaan. Is zo'n zelfde knip ook niet mogelijk in Leweborg op de Lijzijde naast het 

winkelcentrum? Dan kan het OV gewoon doorgaan en wordt het voor fietsers een stuk 

veiliger. Graag een reactie van het college. Ook de binnengekomen opmerkingen over het 

eerst tijdelijk toepassen van knips zoals die aan de Eikenlaan vinden wij verstandig. Eerst 

maar eens een jaar aankijken hoe het in de praktijk werkt voordat je dure investeringen doet 

in het onomkeerbaar omgooien van de openbare ruimte. Hoe kijkt het college tegen zo'n 

pilot periode voor knips aan en ook de mogelijkheid om ze tijdelijk open te kunnen zetten bij 

omleidingen? Er zijn ook veel reacties binnengekomen over de verkeerssituatie op 

doorgaande wegen in Helpman. Wij hopen dat dit met name komt door de tijdelijke situatie, 

maar we zijn blij dat de gemeente gaat kijken naar manieren om bijvoorbeeld de 

[onhoorbaar]laan veiliger in te richten. De fietsersbond noemt een punt want mijn fractie 

ook al jaren een doorn in het oog is. De verschillende voorrangssituaties voor fietsers bij 

rotondes. Het meest in het oog springende voorbeeld is de Korreweg rotonde, waar fietsers 

geen voorrang hebben, ze desondanks elke keer nemen en dat dagelijks zorgt voor 

onoverzichtelijke en onveilige situaties. Kan het college ingaan op het verzoek om fietsers 

gewoon bij alle rotondes binnen de bebouwde kom standaard in de voorrang te zetten? Ook 

de veelvuldig genoemde wens voor bredere en beter onderhouden fietspaden wordt 

gedeeld door mijn fractie. Voorzitter, dan tot slot het Oosterhamriktracé. Eigenlijk wordt ons 

standpunt als Partij voor de Dieren mooi samengevat door een zin van het college zelf. Als 

antwoord op een binnengekomen inspraakreactie over de verkeerssituatie in Groningen-

Zuid schrijft het college "Meer infrastructuur primair gericht op auto's is gezien de impact op 

de omgeving en het willen bieden van een aangenaam leefklimaat ongewenst." Wat ons 

betreft geldt dat niet alleen voor Groningen-Zuid maar ook voor het Oosterhamriktracé. We 

zijn sinds de initiële plannen vele jaren en updates verder, en toegegeven het plan van nu 

ziet er minder slecht uit dan dat van 2018. Maar het is alsnog een ontzettend kostbaar en 

ontzettend ingrijpend project, met name voor de leefbaarheid van de omgeving, en de baten 

zijn marginaal. Ook zonder autoverbinding wordt er met het uitvoeren van de rest van de 
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mobiliteitsvisie een afname van autoverkeer verwacht op de Bedumerweg, Sumatralaan, 

Korreweg en het Damsterdiep. En op de Petrus Campersingel, Europaweg en 

Zaagmuldersweg neemt het verkeer wel licht toe maar blijvende aantallen ruim onder de 

verkeerstelling die in 1999 werd uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen. Als we twintig jaar 

geleden geen constante gridlock hadden in dat gedeelte van de stad, zal het in de toekomst 

ook wel loslopen met deze prognoses. We zijn blij met het oordeel van de Adviescommissie 

Verkeer en Vervoer die ook aangeeft liever te wachten op het effect dat alle andere 

maatregelen sorteren voordat hier de volgende stap wordt gezet. En ook het ov-

consumentenplatform uit haar terechte zorg voor de verslechtering van het OV in de 

voorgestelde nieuwe situatie. De huidige busbaan doet het fantastisch, mijn buurman van 

het CDA zei het ook al. Hij is snel en veilig en kent een ruime afstand tot woningen en om die 

busbaan vervolgens in een smalle straat als de Vinkenstraat te persen, zelfs met die twee 

meter opschuiving van de Rooilaan, is vragen om problemen. En ook over de inpassing van 

een nieuwe busbaanburg door de Paradijsvogelstraat hebben wij sterk onze bedenkingen of 

op dit moment de nodige doorvaarthoogte van 9,10 meter wel een beetje normaal in te 

passen is.

00:30:35

voorzitter: Dank u wel. Dan heeft de heer Koks heeft nog een interruptie voor u.

00:30:38

de heer Koks: Ja, ik ben benieuwd naar uw commentaar op de inrichtingsplannen voor de 

Oosterhamriktracé. U zegt dat er veel kosten mee gemoeid gaan. Dat is zo. Die wordt voor 

het leeuwendeel veroorzaakt door die bruggen die opeens een stuk hoger moeten van 

Rijkswaterstaat. Maar ik neem aan dat u er wel voor bent dat de Oosterhamrikkade 

heringericht wordt, want het is natuurlijk qua wegdek een beetje een zooitje. Dus ik neem 

aan dat u wel wat van plan bent op die Oosterhamriktracé. Ik zit even te kijken of we een 

dealtje kunnen maken over een gezamenlijke opstelling rond die busbaan die in ieder geval 

[onhoorbaar] zou moeten blijven.

00:31:19

de heer Pechler: Een nieuwe inrichting van de Oosterhamrikzone. Ik bedoel, groener mag het 

voor ons altijd, maar voor de rest zouden wij het ook niet heel erg vinden als het grotendeels 

blijft zoals het nu is behalve dan dat de huidige busbaanbrug sowieso vervangen moet 

worden. En Wat ons betreft gebeurt dat op de huidige plek, en dan met een fietspad 

ernaast.

00:31:34

voorzitter: Dan geef ik nu het woord voor uw woordvoering, de heer Koks van de SP.

00:31:41

de heer Koks: Even kijken. De Partij voor de Dieren heeft toch wel weer een heleboel gezegd, 

wat ik eigenlijk ook wel een beetje wilde zeggen. Die complimenten onderschrijf ik. Dat 

vinden wij ook een groot voordeel van de mobiliteitsvisie, 30 kilometer, de Ring als 

verdeelinstrument, helemaal prima. Zijn we ook altijd een voorstander van geweest, zo'n 

circulatieplan wat in ieder geval bijvoorbeeld Oosterhamriktracé zou kunnen ontlasten. Even 

kijken, want dat hoef ik dan allemaal niet te zeggen. Ja, ik weet het alweer. In de 

mobiliteitsvisie wordt heel sterk de nadruk gelegd op de economische functie van vervoer. 
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Vervoer voor mensen die werken, die in snelle Qbuzzen of hoe heten die dingen door de 

stad heen sjezen, die veel studenten vervoeren, dus de economische functie, met name van 

verplaatsen. Wij vinden dat het verplaatsen ook nog een andere heel bijzonder en een 

specifieke sociale functie heeft voor mensen die uit een sociaal isolementsoverwegingen 

gewoon deel willen nemen aan de samenleving. Die bijvoorbeeld bezoek willen afleggen aan 

voorzieningen, familie, vrienden. Het maakt de samenleving gezonder, het maakt individuen 

gezonder. Dus met name die sociale functie zouden wij sterker benaderd willen hebben in 

de mobiliteitsvisie.

00:33:11

voorzitter: U heeft een vraag van de heer Niejenhuis, PvdA.

00:33:15

de heer Niejenhuis: Als ik het stuk lees, dan zie ik ook wel wat de heer Koks zegt en ik sluit 

me daar ook wel bij aan en tegelijkertijd is niet de koppeling met economie, maar juist de 

koppeling met de ruimtelijk kwaliteit het eerste wat bij mij boven komt drijven. Dus ik kan 

niet langer zeggen verkeer gaat over vervoer van A naar B maar dat we het ook gebruiken 

om de ruimtelijke kwaliteit echt op te waarderen. Ziet u dat ook?

00:33:38

de heer Koks: Ja, dat zie ik ook. Maar daarnaast blijft het staan dat die sociale functie van 

vervoer, van mobiliteit, voor het geluk en welzijn van mensen wat ons betreft ook steviger 

benadrukt moet worden en aan de orde moeten komen. En die ruimtelijke componenten 

zien we ook absoluut zeker, die leefbaarheidscomponent ik bedoel met name. Dan over het 

kleinschalig openbaar vervoer. He openbaar vervoer, met name de bussen, worden steeds 

minder ingezet in de wijken en in de buurten. Er wordt gestrekt, er worden buslijnen 

opgeheven. Van alles en nog wat is er wat dat betreft aan de hand. De gemeente zegt, het 

college zegt dat daar alternatief kleinschalig vervoer voor in de plaats moet komen. Wij 

willen eindelijk gaan zien wat dat nou moet gaan worden. In de binnenstad worden Riksja's 

zo ongeveer ingezet. Dat is wat ons betreft volstrekt onvoldoende en alternatief nul. We 

willen van het college zien hoe de wijken, de dorpen, bediend gaan worden. We begrijpen 

best wel dat er niet overal van die dubbelgelede bussen doorheen hoeven te sjezen. Maar 

hoe komen mensen, met name ook voor het invullen van de sociale functie van openbaar 

vervoer, uit [onhoorbaar] waar de bussenlijnen gestrekt zijn, straks in de binnenstad of van 

de binnenstad naar Groningen-Zuid? Dan over Zernike, over Paddepoel. Dagelijks trekken 

duizenden studenten en personeel naar Zernike. Voor een fors deel maken zij gebruik van 

het openbaar vervoer. Straks van en naar het station, de Suikerzijde en het Noorderstation. 

Een naam trouwens die wij wel weer in ere willen stellen, samen met een aantal bewoners 

in het Noorderplantsoenbuurt, als straks het hele gebied toch aangepakt gaat worden. In 

deze twee buslijnen trekt de groeiende aantal mensen dan door de noordwestelijke 

woonwijken, naar het nog lang niet vol gebouwde Zerniketerrein. Dat vindt de SP eigenlijk 

een ongewenste situatie, een belasting voor de woonwijken. Een Zernike railverbinding 

biedt een alternatief waardoor de wijken niet belast zou worden. College, wij komen dat 

Zernikestation eigenlijk nauwelijks meer tegen in die hele mobiliteitsvisie. Er staat zelfs niet 

meer op een kaartje waar de nieuwe stations staan. College, welke waarde hecht u nog aan 

het station Zernike? De knip in de Eikenlaan heeft een fors effect op de Iepenlaan. Helemaal 

als de halve aansluiting op de Ring compleet gemaakt wordt. Graag zien we een uitwerking 
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voordat wij daar onze mening over gegeven. Dus daarmee bedoel ik dat wij een 

totaalverhaal willen hebben rondom een hele Eikenlaan en de Iepenlaan. Dan, voorzitter, 

een deel van onze gemeente ten westen van de Westelijke Ringweg. Vinkhuizen de helft, 

Hoogkerk, Gravenburg, Buitenhof en Suikerunieterrein. Veel nieuwbouw staat gepland om 

bouw van de Westelijke Ring, Friesestraatweg mogelijk een autoverbinding tussen de 

Westelijke Ring en de Diamantlaan, een rondweg bij Hoogkerk, ontsluiting van de 

[onhoorbaar], buslijnen tussen Station Zuiperzuiden en Zernike. Al diverse malen hebben 

bewonersorganisaties en onze fractie gevraagd om een totaalverhaal, alles ten westen van 

de Westelijke Ringweg. Een plaatje waarin fietsen, OV en autoverkeer op elkaar afgestemd 

worden weergegeven, waarin de westelijke woonwijken worden gevrijwaard van 

verkeersoverlast, 50 kilometer straten en onveilige situaties. Helaas, voorzitter, wederom 

ontbreekt dit in de mobiliteitsvisie Wij komen straks met een motie die het college vraagt 

om eindelijk eens dat totaalverhaal schrijven. Tot slot, voorzitter, want ik zie dat de 

voorzitter alweer jeukende vingers krijgt. Tot slot, voorzitter, resteert ons het 

Oosterhamriktracé [onhoorbaar] onzalige plan de busbaan te verleggen naar de 

Vinkenstraat, Wielewaalplein en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Niet vanwege 

verkeerstechnische redenen maar vanwege ruimtelijke kwaliteit wil het college de relatief 

smalle groep Vinkenstraat, Wielewaalplein en Thomassen à Thuessinklaan voor een 

overheersende deel ombouwen tot een busbaan. Wij komen met een motie om dit niet te 

realiseren. We wachten daarin steun van de ChristenUnie, want die was in 2018 ook 

mordicus tegen die busbaan. En we kunnen ons toch niet voorstellen dat de PvdA hiermee 

akkoord gaat om de bewoners van de Vinkenstraat, die wonen in goedkope huurhuizen, op 

te zadelen met deze busbaan ter vervulling van het groene karakter van het 

Oosterhamriktracé. En nu moet ik denk ik er een punt achter zetten. Nog één laatste zin 

[crosstalk]. Helemaal tot slot: deze visie heeft een reikwijdte van veertig jaar en telt 

honderden pagina's tekst. Met de aanpak van de binnenstad hebben we wat vergelijkbaars. 

Het zou toch mooi wezen als we een dergelijke aanpak ook eens loslaten op het 

armoedebeleid om dat over twintig jaar uit de wereld te krijgen. Een dergelijk inzet, dat zet 

voor dit soort maatschappelijke problemen, zoden aan de dijk.

00:38:34

voorzitter: Tellen is ook lastig. Dat waren vier zinnen. Maar u heeft nog één vraag van de 

meneer Sietsma.

00:38:39

de heer Sietsma: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer te begrijpen wat de heer Koks zegt 

over de keuze die het college maakt voor de Oosterhamrikverbinding. Hij zegt dat die keuze 

gemaakt wordt op basis van ruimtelijke overwegingen, maar ik zie vooral een keuze 

gebaseerd op de wens om die wijk een eigen auto-ontsluiting te geven. Daar zitten dan een 

aantal consequenties zijn. Daar kan je van alles van vinden. Maar ziet u dat niet zo of bent u 

gewoon tegen die autoverbinding?

00:39:09

de heer Koks: Nee. Nou, ik ga eerst het eerste doen. In de vorige versies was het zo dat er 

elf-twaalf, dertienduizend auto's per dag over die Oosterhamriktracé zouden moeten sjezen. 

Nou, dat is wat lastig te combineren met de busbanen. Nu is dit gedaald naar 5.000 auto's 

per etmaal. Als we nog een paar jaar wachten, is het nul, maar goed, dat lijkt me ook wat 
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overdreven. Dus nu hoeft er alleen maar over die Oosterhamriktracé het resterende deel 

naast de busbaan, 5.000 auto's, te kunnen rijden. Als je dan ook nog een knip bij de 

Kapteynlaan neerzet, dan is het helemaal te doen. Heb je alleen maar wijkverkeer wat straks 

over die nieuwe brug, over het Van Starkenborghkanaal Oostelijke Ring kan bereiken. Dus 

wij zeggen: ''Richt er een fietsstraat in of een woonstraat of weet ik veel hoe al die straten 

heten, laat daar het wijkverkeer overheen gaan. Dan hoef je de Vinkenstraat niet te belasten 

met die busbaan en heb je prima een wijkknip zoals dat heet''.

00:40:07

voorzitter: Dank u wel voor uw woordvoering en beantwoording. Dan kijk ik rond wie een 

woordvoering wil doen. Mevrouw Moorlag, ChristenUnie.

00:40:17

mevrouw Moorlag: Ja, bedankt, voorzitter. Wat een prachtig stuk ligt er voor ons om te 

bespreken en de mobiliteitsvisie. Zo'n drie jaar geleden is dit alles al gestart en gingen we als 

raad op bezoek in Gent om te kijken van welke alternatieven er eigenlijk zijn voor ons 

mobiliteitssysteem. Daar waar wij een heel aantal jaren geleden vooruitliepen door het 

invoeren van het verkeerscirculatieplan in de binnenstad en Gent van ons kon leren, konden 

wij nu van hen leren en de manier waarop zij ervoor zorgen dat het verkeer niet vastloopt, 

maar zijn weg kan vinden via de buitenring. En uiteindelijk, na veel onderzoek, na uitleg en 

discussies over verkeersmodellen, na een nieuw verkeersmodel dat even op zich liet 

wachten eindelijk dit stuk dat voor ons ligt. Een visie waar de voetganger en fietser voorop 

staan, een visie waar niet enkel wordt gekeken naar mobiliteit, maar waar vanuit de 

openbare ruimte en de verblijfskwaliteit wordt geredeneerd, waar wordt afgewogen welke 

impact we de auto willen laten hebben op die ruimte, waar we afstappen van de autologica 

en kiezen voor duurzamere vervoersmogelijkheden. Voorzitter, in dit stuk wordt gekozen 

voor zoveel mogelijk 30 kilometer per uur binnen bebouwde kom. Dit gaat ten goede komen 

aan de capaciteit van de wegen maar vooral ook aan de leef kwaliteit en veiligheid in de 

straten. We willen daarom het college ook vragen hier, waar mogelijk, als zo snel mee te 

starten en zoals we ook al eerder aangaven om flexibel te denken en probeer lokaal ook 

dingen uit te proberen met tijdelijke oplossingen, zoals plantenbakken ET-cetera, zodat er 

ook zo snel mogelijk geëxperimenteerd kan worden met de uitwerking van deze visie.

00:41:57

voorzitter: U heeft de vraag van de heer Ubbens.

00:42:00

de heer Ubbers: We zagen onlangs een brief vanuit Hoogkerk waar ook al jaren een 30 

kilometer zone is. Ik hoorde laatst de suggestie ''Zet er maar een paar bakken neer en dan 

gaat men vanzelf al langzaam rijden''. Ja, dat werkt dus niet, dus je moet die straten echt 

helemaal anders inrichten voor 30 kilometer willen mensen zich er echt aan gaan houden. 

Dan is het toch een waanzinnig duur plan om heel veel straten snel naar 30 kilometer terug 

te brengen? Of ziet u dat anders?

00:42:27

mevrouw Moorlag: Wij zien dat anders. Wij denken wel degelijk dat er mogelijkheden zijn 

met plantenbakken en dergelijke, maar vooral ook door alvast werk te maken waar al werk 

gedaan wordt en de inrichting van de straten dan ook mee te pakken.
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00:42:41

de heer Ubbers: Dus die inwoners in Hoogkerk hebben ongelijk? Er wordt niet TE hard 

gereden in hun straat. Het kan gewoon.

00:42:45

mevrouw Moorlag: Dat is zeker niet wat ik zeg, voorzitter. Je hebt verschillende straten, 

verschillende voorbeelden. Het kan heus zijn dat daar het geval anders is maar wij geloven 

wel degelijk dat je al eerder kan proberen met het invoeren van 30 kilometer per uur.

00:42:58

voorzitter: Nog een interruptie van de heer Koks.

00:43:01

de heer Koks: Ja, in navolging daarop. We hebben een tijd terug een motie aangenomen dat 

30 kilometer wegen worden ingericht zodat de politie ook kan handhaven en andere 

technische toestanden. De bewoners in Hoogkerk zeggen met name dat het mankeert aan 

het handhaven van die 30 kilometer en dat er onvoldoende prioriteit bij de politie ligt. Hoe 

wilt u dat probleem tackelen?

00:43:25

mevrouw Moorlag: Ja, voorzitter, ik denk dat wij daar nu allemaal niet een panklaar 

antwoord op hebben en dat dat inderdaad iets is wat meegenomen moet gaan worden. We 

willen heel graag dat er veel meer 30 kilometer per uur wordt gereden en handhaving zal 

daar ook een stukje van zijn wat daarbij hoort. Ja, voorzitter, de ChristenUnie is ontzettend 

enthousiast over deze visie, zoals u kunt horen en we zien nu ook nog extra de noodzaak van 

de leidraad openbare ruimte. Deze twee stukken gaan hand in hand en ze kunnen ook niet 

zonder elkaar. Als we nadenken over mobiliteit moeten we ook nadenken over de inrichting 

van de openbare ruimte. We willen een leefbare gemeente, een groene gemeente, een 

veilige en gezonde gemeente waar bewegen voorop staat. Het is voor ons logisch dat we de 

samenhang tussen deze twee stukken zien, omdat we de ontwikkeling van beide stukken 

hebben meegemaakt, maar voor mensen die enkel de mobiliteitsvisie lezen is dit wellicht 

minder helder. We vragen het college dan ook actief te communiceren over het bestaan van 

de leidraad openbare ruimte en de samenhang tussen deze twee stukken te communiceren 

bij de behandeling van zaken voortvloeiend uit de mobiliteitsvisie. Verder willen we in de 

verdere uitwerking van de stukken aandacht vragen voor de veiligheid van fietsers. Het OV 

en de fietsroutes zullen op bepaalde plekken gaan kruisen en dat kan zorgen voor onveilige 

situaties. We willen het college vragen hier met heel veel zorg naar te kijken, deze situaties 

goed uit te werken en hierbij ook aandacht te hebben voor de kwetsbare 

verkeersdeelnemers. En dan, voorzitter, de Oosterhamrikzone. Er leeft natuurlijk veel zorgen 

bij inwoners, en dat begrijpen we. De afgelopen jaren zijn er veel plannen voor bijgekomen 

en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Wij kunnen het voorstel steunen, daar waar 

het college voorstelt om het ontwerp te maken voor een wijkontsluitingsweg. De heer Koks 

refereerde er al aan dat wij voorheen tegen die 50 kilometerweg waren en dat zijn we ook 

nog steeds. Hierbij hebben we wel enkele voorwaarden. We zien de weg als een 

wijkontsluitingsweg en we willen ook dat de uitwerking zo gedaan wordt dat de inrichting 

van de weg enkel een 30 kilometer weg mogelijk maakt, zodat het niet makkelijk om te 

vormen tot een 50 kilometerweg zodat het ook een wijkontsluitingsweg blijft en niet een 

inprikker richting het UMCG of de stad wordt. Daarnaast willen we dat er een gedegen 
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onderzoek komt naar de impact van de bussen in het Thomassen à Thuessink, het 

Wielewaalplein en de Vinkenstraat. We vinden het op dit moment lastig om af te wegen wat 

de impact van de bussen gaat zijn in deze straten. Verder weten we dat het college plannen 

heeft voor het opwaarderen van P&R terrein bij Kardinge en dit zien we ook als een 

belangrijk onderdeel van deze plannen. Als dit terrein veilig en aantrekkelijk wordt gemaakt, 

zullen mensen sneller de auto op dit terrein neerzetten en de bus naar de stad nemen. En als 

laatste, zoals ook al eerder genoemd, is het van belang dat ook in de stukken de samenhang 

tussen het groen en de mobiliteitsvisie helder wordt. We vinden het van groot belang dat de 

Oosterhamrikzone een kwaliteitsimpuls krijgt en dat er veel groen en daarmee ook 

verblijfskwaliteit wordt toegevoegd. We horen graag van het college dat al deze zaken 

meegenomen worden in de verdere uitwerking. En als laatste nog, en zeker niet het minste 

punt, voorzitter, we hebben van verschillende kerken vernomen dat ze graag meedenken en 

spreken bij de lokale uitwerking van de mobiliteitsvisie. We willen het college ook vragen om 

hen mee te nemen in die gesprekken wanneer er verdere stappen worden gezet. Dank u 

wel.

00:46:48

voorzitter: Dank u wel voor uw woordvoering. U heeft nog een vraag, waarschijnlijk over het 

Oosterhamriktracé, van de heer Koks.

00:46:53

de heer Koks: Nog even over dat Oosterhamriktracé, daar waar wij dus drie jaar terug een 

gezamenlijk plan over geschreven hebben wat erop neer kwam dat de busverbinding niet 

door de Vinkenstraat en Thomassen à Thuessinkstraat zouden rijden. Nu hoor ik u toch dat 

verzwakken, u wilt daar verder onderzoek naar. Ik vraag me af wat daarin aan de orde moet 

komen, want het feit blijft dat er 50 bussen met 50 kilometer per uur per dag door de 

Vinkenstraat heen gaan rijden. Kunt u mij aangeven waarom u in uw mening bent gaan 

schuiven rondom dat bus tracé?

00:47:32

mevrouw Moorlag: Ja, voorzitter, wij waren voornamelijk ook tegen die 50 kilometerweg 

richting het UMCG We hebben alsnog onze zorgen inderdaad over die bussen en de impact 

die dat kan hebben op de straten. We zien ook dat elektrische bussen minder 

geluidsoverlast en dergelijke veroorzaakt, maar we zijn alsnog heel benieuwd of het 

trillingen met zich meebrengt of wat voor impact dat gaat hebben. Dus dat horen we graag.

00:47:57

voorzitter: Daar wou ik omwille van de tijd bij laten dus ik kijk even rond. Meneer Sietsma, 

wilt u de woordvoering? Prima. GroenLinks.

00:48:04

de heer Sietsma: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is ongelooflijk blij met deze 

mobiliteitsvisie. De voorbereiding is gedegen en uitgebreid geweest, de onderbouwing 

ruimhartig. Dan blijven er wel wat vragen over, daar kom ik zo op. Voorzitter, GroenLinks 

staat voor een duurzame toekomst en dus voor betere leef kwaliteit voor mens, plant en 

dier. En wij staan voor eerlijkheid. Eerlijk de lasten en lusten delen en dit voorstel past 

daarin. Wij zijn erg blij met de principiële keuze om leef kwaliteit voorop te zetten en dus te 

kiezen voor meer groen in onze straten, meer ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten, 
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meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Voetgangers, voorzitter, voetgangers voorop, dat 

is op zich al bijzonder. Je ter voet verplaatsen geeft ruimte voor elkaar begroeten en 

ontmoeten, en wandelen is gezond. We zijn blij dat dit beleid ruimte maakt voor een 

autoluwe en groene Diepenring. Een gedachte die breed door de raad is omarmd. Deze visie 

geeft de ruimte om daar en overal waar straten op de schop gaan, die mooie leidraad voor 

de openbare ruimte echt te realiseren. Die koppeling is voor ons heel waardevol. Die keuze 

heeft gevolgen. De doorwaadbare stad, een intensiever gebruik van de ringweg is een harde 

voorwaarde voor succes. Dat betekent dat de auto in de woonwijken plaats moet maken. 

Dat betekent dat verkeer tussen wijken onderling beperkt moet worden. Dat betekent de 

binnenring van Damsterdiep over de Petrus Campersingel door naar Vinkhuizen afschaffen 

als doorgaande verbinding, want we hebben een ringweg die daarvoor veel beter geschikt is. 

Het betekent 30 kilometer, waar dat maar enigszins kan. GroenLinks steunt die keuze en de 

consequenties van harte. Het zijn namelijk eerlijke keuze. En natuurlijk roept het vragen en 

zorgen op. Wij zien ook dat veel mensen hun auto nodig hebben en soms koesteren. 50 

procent doet dat overigens niet. 50 procent van de Groningers heeft geen auto en wij zijn er 

ook voor hen. Maar we snappen het dus als de kerk bij de geplande knip aan de Eikenlaan 

zich zorgen maakt over de bereikbaarheid. We snappen de vraag om 30 kilometer in de 

Goeman Borgesiuslaan. En wij snappen de zorgen over parkeren van inwoners aan de 

Vinkenstraat en omgeving. En wij snappen de boosheid over de tuintjes in de Thomassen à 

Thuessinklaan en de gevolgen voor privacy. En dat is dan ook onze enige vraag aan de 

wethouder, of de wethouder ons kan zeggen hoe hij met al deze en dergelijke zorgen om zal 

gaan bij de uitwerking van de plannen. Dank u wel.

00:50:31

voorzitter: Dan heeft u volgens mij wat vragen. In ieder geval van de heer Ubbers een vraag. 

U heeft ook een vraag, heer Bosch? U heeft ook een vraag, de heer Koks. Eerst de heer 

Ubbers.

00:50:39

de heer Ubbers: Dank, voorzitter. U snapt alle zorgen bijvoorbeeld van inwoners van de 

Vinkenlaan maar dat is een voorbeeld voor heel veel wijken. De auto moet de wijk uit, er 

moet niet meer geparkeerd worden op straat. U snapt dat heel veel mensen daar zorgen 

over hebben, in de financiële problemen komen. In de binnenstad moeten mensen niet 

meer op straat parkeren, maar in een parkeergarage. Dat kost heel veel geld. U snapt wel 

die zorgen, maar wat is uw oplossing daar dan voor? Of zegt u van ja, we snappen de zorg, 

het college komt met een oplossing. Dat kan toch niet? Dat moet toch een onderdeel zijn 

van zo'n plan, dat je de parkeerbehoefte dan ergens opvang.

00:51:09

de heer Sietsma: Ja, voorzitter, we hebben het hier over een visie en daar wordt een aantal 

principiële keuzes in gemaakt. Die hebt u zelf ook benoemd. U zou die keuze liever nu niet 

maken. Wij vinden die keuzes zo essentieel voor het functioneren van de visie dat we ze 

graag wel maken maar natuurlijk moet er nog een hele hoop uitgewerkt worden. Wij zien 

graag dat die zorgen dan ook geadresseerd worden bij de uitwerking.

00:51:33

voorzitter: De heer Bosch.
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00:51:35

de heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de OV-verbinding richting 

Zernike. We staan nu op een positie dat er weer onderzoek gedaan wordt, misschien een 

trein, misschien een tram. Daar stonden we vier, vijf, zes jaar geleden ook. Toen werd daar 

ook over gesproken. Wat vindt GroenLinks ervan dat we eigenlijk de afgelopen tijd op dit 

onderwerp actief stil hebben gestaan?

00:51:57

de heer Sietsma: Buitengewoon treurig, voorzitter.

00:51:59

voorzitter: De heer Koks.

00:52:01

de heer Bosch: [onhoorbaar]

00:52:02

voorzitter: U mag nog een vervolgvraag stellen.

00:52:05

de heer Bosch: Fijn. Wat gaan we eraan doen om dat op korte termijn te gaan veranderen? 

En misschien daarvoor nog even, wat is de oorzaak dat het stil heeft gestaan?

00:52:13

de heer Sietsma: Ja, voorzitter, wat GroenLinks betreft had die tram al gereden, maar daar 

was op het laatste moment geen meerderheid voor. En dus hebben we ingezet op andere 

middelen en die lopen nu tegen hun grenzen aan. Er is geen andere keus dan nu opnieuw 

onderzoeken hoe het dan wel moet. En misschien komt de tram dan weer in beeld maar dat 

moeten we uitzoeken.

00:52:36

voorzitter: Dan de heer Koks.

00:52:37

de heer Koks: ja, voorzitter, ik hoor GroenLinks zeggen: ''Er moet nog van alles wat 

uitgezocht worden''. Dat klopt in de mobiliteitsvisie maar er zit in het raadsvoorstel een paar 

concrete stappen die we al gaan zetten, namelijk het Oosterhamriktracé bijvoorbeeld en die 

bussen in de Thomassen à Thuessinklaan en Vinkenstraat, dat die uitgewerkt gaan worden. 

Daar was GroenLinks een paar jaar terug grote voorstander van dat het 

verkeerscirculatieplan uitgewerkt zou moeten worden om te kijken of die Oosterhamriktracé 

ongemoeid zou kunnen blijven. Nu toont dat verkeerscirculatieplan aan dat qua 

autocapaciteit er niet 13.000 auto's hoeven te komen dus zou je zeggen: ''Nou, dat is 

hartstikke mooi. Dan hoeven die bussen niet door de Vinkenstraat en zo te rijden. Dan kan 

die Oosterhamrikkade mooi ingericht worden als een fietsstraat plus een busbaan 

daarnaast.'' Iedereen blij en met name de bewoners.

00:53:34

de heer Sietsma: Het college heeft in zijn analyse van het voorstel van de bewoners, de 

groenzone de Oosterhamrikzone, wat mij betreft voldoende onderbouwd dat het te weinig 

oplevert voor verkeer in andere wijken.

13



Mobiliteitsvisie

00:53:46

de heer Koks: Maar, voorzitter, als ik daar nog even één ding over mag zeggen? Dat klopt, die 

groene inrichting van de omwonenden zijn wij ook geen voorstander van, want die willen de 

nieuwe brug niet toegankelijk maken voor auto's. Daar zijn we ook tegen. Als je die 

busbaanbrug voor auto's, fietsers en bussen geschikt maakt en een knip bij het begin van de 

Kapteynlaan, heb je substantieel minder auto's. Allemaal wijkauto's die naar de Oostelijke 

Ring gaan en hoef je die bussen niet door de Vinkenstraat te laten marcheren.

00:54:16

de heer Sietsma: Ik begrijp dat u nog een alternatief... Ja, de knipstraat erin. Ja, maar dat is 

geloof ik wel de variant waarin de bussen gewoon over de Thomassen à Thuessinklaan gaat.

00:54:26

de heer Koks: Nee.

00:54:28

de heer Sietsma: Zo heb ik dat wel gelezen, maar voor u het weet, val ik in voor een invaller.

00:54:31

voorzitter: In ieder geval denk ik dat hier nog wel een kop koffiegedronken op kan worden en 

dan geef ik de heer Rustebiel van D66 het woord voor zijn woordvoering.

00:54:42

de heer Rustebiel: Dank u wel, voorzitter. Vandaag denk ik toch wel een bijzondere dag. 

Vandaag hebben wij een regeerakkoord gekregen waar de Lelylijn in geparkeerd staat en 

niet alleen als vraagambitie, maar ook met een budget van drie miljard. Ik heb het zelf in ons 

verkiezingsprogramma geamendeerd maar zoals ik zijn er zoveel. Wethouder Broeksma 

heeft zich daarvoor ingezet, gedeputeerde [onhoorbaar], gedeputeerde Fokkens en ook 

allerlei maatschappelijke en brancheorganisaties. Je kan toch wel zien dat noordelijke 

samenwerking, waar wel eens kritiek op hebben, ook gewoon kan lonen, dus ik denk iets om 

trots op te zijn met elkaar, want ook hier hebben we goede richting gegeven aan die 

discussie. Dus laten we niet alleen debatten hebben over dingen die beter moeten, maar 

ook even stilstaan bij wat goed gaat. Ik kan me ook voorstellen dat dit wat gaat betekenen 

voor Groningen, als het er komt. We hebben het hoofdstation, hoe landt die aan? Wat 

betekent dat voor de ontwikkeling op west? Daar heeft de wethouder nu natuurlijk niet 

direct een antwoord op maar ik kan me voorstellen dat het wel interessant is om daar 

binnenkort even op terug te komen van ja, nu dat echt dichterbij komt, wat betekent dat 

dan voor zo'n mobiliteitsvisie? Goed, dat is toekomstmuziek maar wel een stap dichterbij 

gekomen vandaag! We hebben erg uitgekeken naar vandaag en dan bedoel ik niet het 

regeerakkoord want op een gegeven moment had ik er niet eens meer op gerekend, maar ik 

doel op de mobiliteitsvisie. We hebben natuurlijk een heel lange voorbereidingstijd gehad en 

ik wil iedereen die hierbij betrokken is ook weer bedanken, want hier ligt echt een 

[onhoorbaar] stuk en een visie waar veel gemeenten wel jaloers op mogen zijn. Hier kunnen 

we echt mee verder. Die mobiliteitsvisie gaat niet alleen over verkeer, het gaat ook over hoe 

wij onze stad willen laten groeien in de toekomst. En die stad gaat ook gewoon groeien dus 

die visie is daarvoor het raamwerk. Het vertrekpunt van de visie is verkeerskundig en 

ruimtelijk maar wij vragen ons wel af of straks die transitie er ook echt in zit. Gaat het anders 

laten rijden van auto's ook tot andere mobiliteitsgedrag leiden en gaan mensen nog sneller 
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de fiets en het OV pakken? Ik denk dat je dan pas kunt zien waar je die openbare ruimte 

kunt herwinnen want dat blijft op dit moment natuurlijk nog een beetje abstract dus wij 

hopen dat die belofte waargemaakt wordt. Maar ja, nu is het vooral nog een 

verkeerskundige kwestie. Dan de verkeerssituatie in Noordwest Groningen. Die vinden wij 

bijzonder nijpend. We hebben natuurlijk daar heel veel nieuwbouw gepleegd, twee 

woontorens erbij, ietsje verder op de Reitdiepzone, Zernike groeit als kool. Hartstikke 

prachtig allemaal! Het winkelcentrum doet het best wel goed. Er zijn vragen om het 

winkelcentrum beter in de wijk te integreren. Wat doen we met het Noorderstation? Gaan 

we verder met de trein naar Zernike? Dat zijn allemaal verkeerskundige vraagstukken die 

mijn fractie eigenlijk pregnanter vindt dan een discussie over het Oosterhamriktracé. 

Eigenlijk zegt de Adviescommissie Verkeer en Vervoer dat ook, dus ik zou wel willen weten 

van het college wat nou maakt dat er achter de Oosterhamriktracé wat meer haast lijkt te 

zitten dan achter de puzzel bij Noordwest want wij zien dat daar naar ons gevoel wat meer 

moet gebeuren en urgenter dan Oosterhamrik.

00:57:32

voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Ubbers.

00:57:34

de heer Ubbers: Bedankt, voorzitter. Even ter verduidelijking. De fractie van D66 geeft hierbij 

aan dat zij even op de rem willen stappen wat betreft besluit nemen over het 

Oosterhamriktracé. Ze willen dat besluit liever niet nu nemen, dus dat betekent dat we het 

voorstel krijgen om dat even uit te trekken nu. Geen haast mee.

00:57:51

de heer Rustebiel: We besluiten volgende week. Ik kom zo op. Oosterhamriktracé. Ik vraag 

over de volgordelijkheid van de dingen. En ik vraag nu eerst het college daarop te reageren. 

Wat ons betreft hoort bij die ...

00:58:02

voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Koks.

00:58:04

de heer Koks: Even kijken of ik dat dat Noordwest goed begrijp, want ik hoor u alleen over 

dingen die rondom Paddepoel spelen. Heeft u het ook over de andere kant van de 

Westelijke Ringweg tot aan de westelijke grens van de gemeente?

00:58:17

de heer Rustebiel: Ik ben het helemaal eens met uw opmerkingen die u net maakte over de 

[onhoorbaar] die het college gaat leveren, dat hebben ze al toegezegd. Beste was als die 

hierin had gezeten. Ik woon zelf op West. Als ik nu zie hoe de Siersteenlaan eruitziet en dan 

komen daar nog allerlei huizen bij... Ik maak me daar grote zorgen over, dus die 

Westflankstudie hopen wij snel te krijgen. Ja, Noordwest Groningen. We horen te weinig 

over de treinen. Het college blijft geloven in een tram, terwijl wij denken van dan heb je dus 

een extra overstapmoment en ik zie echt niet waar die financiën vandaan zouden moeten 

komen. Dus ik zou toch wel willen weten van hoe zijn die gesprekken nu met bijvoorbeeld 

provincie over de trein? Toen was wel die verkenning gedaan, maar hoe gaat dat nu verder? 

Het Oosterhamriktracé biedt verlichting en de auto weg in sommige woonstraten. Toch kun 

je zelf nog steeds de vraag stellen ''Is het middel niet erger dan de kwaal?'' En wat ons ook 
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opviel in die groene Oosterhamrikzone van bewoners gerekend is met een verkeerssnelheid 

van 50 kilometer per uur terwijl de voorstellen van het college berekend zijn met 30 

kilometer per uur. Dat maakt het voor ons lastig te vergelijken. Wij vinden dat wel 

ingewikkeld dus graag een reactie van het college daarop. En ik denk ook dat we het echt 

over de kosten van dit project moeten gaan hebben. We willen met dit plan meer dan dat 

we kunnen. Daar als is niks mis mee. Je moet ambitieus zijn. Alleen als we bijvoorbeeld 

zeggen dat we 100 miljoen willen uitgeven voor het Oosterhamriktracé, dan zou ik wel 

willen weten van het college van geef ons even op hoofdlijnen kostindicaties van die andere 

dingen uit die mobiliteitsvisie want dan kunnen we misschien kiezen. Misschien zegt mijn 

fractie dan wel van goh, we vinden het financieel wel heel erg gortig. Laten we maar iets 

doen met een trein naar Zernike of laten we maar iets doen met de knip in de Eikenlaan of 

dat we het ergens anders besteden. Ik zou graag meer willen weten over de kosten in 

hoofdlijnen van de plannen. Het hoeft niet uitgewerkt. Dat kan ook niet, dat begrijp ik wel. 

Maar ik wil wel die afweging kunnen maken als het straks moet gebeuren.

01:00:11

voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Koks.

01:00:12

de heer Koks: Ik ben wel benieuwd. Het was de wethouder van D66 in 2018 die voorstelde 

om die bussen door de Thomassen à Thuessinklaan te laten rijden. Hoe kijkt D66 daar 

tegenwoordig tegen aan? Tegen die busverbinding door de Vinkenstraat.

01:00:30

de heer Rustebiel: Nou ja, wij denken dat de ruimtelijke impact daarvan echter enorm is. Het 

college wil het uit gaan werken voor ons, dat mag van ons. Alleen ja, of dat er echt een 

proportionele ingreep is ten opzichte van de voordelen die het oplevert en dan ook nog in 

relatie tot de kosten die het hele project vraagt, kan ik me voorstellen dat de eindafweging 

van mijn fractie straks ook is van ja, laten we maar een andere keuze maken, want we 

hebben maar een bepaald bedrag aan geld, en we hebben misschien een andere dingen die 

urgenter zijn. Ja, ik heb eigenlijk al wat gezegd over de discussie over de trein en de tram. 

Wij zouden in een volgend coalitie ...

01:01:08

voorzitter: Zou u tot een afrondingen kunnen komen?

01:01:10

de heer Rustebiel: Nee, precies. Wij zouden in een volgende coalitie of college toch wel graag 

die treinambitie weer op willen pakken. We hebben niks tegen een tram, maar wij moeten 

ook realistische politiek bedrijven. Op dit moment is er verre van financiering in zicht van 

een eventuele tram terwijl een trein een wat haalbaardere optie lijkt. Dus ik zou het een 

goed idee vinden om die discussie weer op te pakken tegen die tijd. Dank u wel.

01:01:35

voorzitter: Een klein vraagje van de heer Koks. Dan ben ik heel benieuwd hoe klein die is.

01:01:39

de heer Rustebiel: Wat bedoelt u met die treinvariant? Bedoelt u daar het Zernikestation 

mee?
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01:01:44

de heer Rustebiel: Ja, klopt. Volgens mij zei u daar net ook wat over en de heer Bosch ook 

van we horen niks meer over die plannen. Dus inderdaad, daar doelen wij op.

01:01:52

voorzitter: En dan wil de heer Niejenhuis denk ik de woordvoering doen. PvdA.

01:01:56

de heer Niejenhuis: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik sluit mij in hoofdlijnen aan bij de 

woordvoering van GroenLinks dus dat geeft mij ook de kans om de tijd wel te gebruiken, 

maar een aantal andere dingen eruit te lichten. Allereerst wil ik heel graag markeren namens 

de PvdA dat we ontzettend blij zijn met deze visie. De grootste stap die er wat ons betreft in 

zit is dat je eigenlijk heel veel wegen die nu 50 kilometer per uur zijn naar 30 kilometer per 

uur brengt. En als je daar even bij stilstaat, dan worden onze wijken en buurten zoveel stiller,  

schoner en veiliger. Dat maakt echt enorm veel verschil. Dat gaat echt impact hebben. Wij 

willen heel graag dat daar tempo mee wordt gemaakt in de wijken en buurten en daar kom 

ik aan het eind van mijn woordvoering nog op terug.

01:02:39

voorzitter: U heeft wel nu al een interruptie van meneer Koks.

01:02:40

de heer Koks: Ja, over die 30 kilometer. Daar had ik het eerder ook over. Die handhaving is 

natuurlijk cruciaal. Je kunt inrichten zoals je wil, maar als het niet gehandhaafd wordt, heb je 

toch het probleem. Hoe kijkt u daartegen aan?

01:02:52

de heer Niejenhuis: Ja, ik snap dat u dat zegt. We hebben ook mensen uit de omgeving van 

Engelbert die zeggen dat het op deze manier niet werkt. Je kunt meer doen dan alleen een 

bord neerzetten natuurlijk. Je kunt wegen ook versmallen. Dat zijn relatief simpele ingrepen. 

We moeten het ook slim aanpakken. We kunnen het niet helemaal los zien van de andere 

dingen. Als je een keer de riolering gaat aanpakken of je gaat toch een straat opnieuw 

asfalteren, richt het dan meteen echt goed in zoals we dat met bijvoorbeeld de 

klimaatadaptatieplannen doen. Maar ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat er 

plekken zijn waar het effect groot is en waar de wijk om zit te springen. Nou, zet dan maar 

een paar lelijke bloembakken neer voor het effect. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik weet zelf 

uit ervaring dat in de plek waar ik ben opgegroeid twee bloembakken waar net een auto 

tussendoor kan een behoorlijke snelheidsremmer is. Buiten hof staan auto's geparkeerd op 

straat, dat helpt ook ontzettend goed. Dus zo zijn er met simpele dingen echt wel iets te 

doen.

01:03:43

voorzitter: Nog een interruptie meneer Ubbers.

01:03:45

de heer Ubbers: Bedankt, voorzitter. Een beetje een verwarring. Dis nu pleit de Partij van de 

Arbeid weer voor het parkeren van auto's op straat om het verkeer te remmen. Dat begrijp 

ik niet helemaal. Terwijl hetzelfde beleid was om de auto's weer van de straat te halen. Even 

ter verduidelijking.
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01:03:58

de heer Niejenhuis: Echt leuk, maar ook een beetje een flauw grapje van de heer Ubbers 

natuurlijk. Wij zeggen niet dat er nergens auto's op straat mogen staan. En we vinden dat we 

eventjes slim moeten gaan kijken van hoe krijgen we een maximaal effect van relatief 

goedkope ingrepen?

01:04:10

voorzitter: Er was ook nog een vraag van meneer Moerkerk.

01:04:12

de heer Moerkerk: Nee, [onhoorbaar] ik had het willen stellen bij meneer Sietsma maar u 

sluit zich aan bij zijn woordvoering dus u krijgt hem. Er staan nogal wat concrete zaken in 

deze visie. Die leiden tot heel veel discussie en ook heel veel inspraak. Ik hoor heel veel 

negatieve inspraak komen uit de stad. Daar hoor ik nu niet zo heel veel over, maar ik vind 

het heel belangrijk dat we daar meer naar kijken. Maar die hele concrete zaken die in de 

plannen staan, lijden tot zoiets als ''Wat gebeurt met een voortuintje in een bepaalde 

straat?'' Het is toch raar dat we die vragen ons moeten stellen als we zo'n grote 40 jaar visie 

gaan vastleggen? Moeten die concrete zaken niet gewoon veel meer uit deze visie en dat die 

veel meer het vergezicht neerzetten in plaats van deze details [onhoorbaar]?

01:04:58

de heer Niejenhuis: Nou, meneer Moerkerk, ik ken u niet zo heel goed persoonlijk, dus ik zal 

het u niet persoonlijk volhouden, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat er raadsleden 

zouden zijn die, als deze visie wat vager zou zijn zoals de heer Ubbers het graag ook zou 

willen zien, dan tegen het college zou zeggen: ''Wat ligt hier een vaag plan. Waarom is er 

geen uitwerking?''

01:05:17

de heer Moerkerk: Dat snap ik maar dan zou er veel meer aandacht moeten zijn geweest in 

dit traject voor het draagvlak onder de bevolking, wat ik eigenlijk wel mis.

01:05:24

de heer Niejenhuis: Dat is, voorzitter, nu precies wat de volgende stap is die het college 

vraagt: ''Mogen wij dit verder gaan uitwerken?'' Dus wij zien op het hoogste 

abstractieniveau eigenlijk wat de impact is van de mobiliteitsvisie. We zien ook, en daar 

loopt het college niet voor weg, waar het pijn gaat doen en ze vraagt: ''Mogen we het op die 

plekken uitwerken?'' Nou, dat vind ik persoonlijk de beste aanpak die je kunt kiezen. Ik sla 

even een klein stukje over want ik wil nog wat beelden delen over hoe mooi woord het 

wordt voor het station en voor buurtcentrum Paddepoel ET cetera. Ik denk dat de impact 

van deze mobiliteitsvisie op onze leef kwaliteit en onze leefomgeving echt heel positief is. En 

ik zal het ook direct maar even zeggen om misschien verdere vragen over de auto voor te 

zijn, de auto blijft een belangrijk vervoermiddel. Wij zien gewoon dat dat zo is, dat vinden wij 

ook. Hij zal op veel plekken minder dominant zijn, hij zal te gast zijn, maar hij is er voorlopig 

nog wel en wij denken juist dat deze visie het verschil maakt door te zeggen: het gaat niet 

alleen over vervoer van A naar B, maar we gebruiken vervoer en mobiliteit om ook de 

kwaliteit van onze leefomgeving op te waarderen. Goed, even heel concreet een paar 

dingetjes. Het college vraagt de raad om een aantal dingen in samenhang uit te mogen 

werken. Wij hebben gesproken met allerlei buurtverenigingen aan de oostelijke stadskant, 
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Selwerd, Paddepoel, Zeeheldenbuurt ET cetera. We zien een heel groot draagvlak voor deze 

visie, maar er zijn ook een aantal plekken waar het drukker wordt en daar moet je heel goed 

naar gaan kijken en in een samengaan uitwerken. Dus Iepenlaan, Oosterhamriktracé, dat zijn 

plekken waar het misschien drukker is dan mensen nu zouden willen en dan het nu ook 

ervaren. Het kan een negatieve impact hebben op de leefomgeving. Wij vinden dat het 

nodig is, dat je alleen maar het doel kan bereiken van minder verkeer in en tussen wijken als 

je het over de ring leidt. Dus daarvoor moet je een paar ingrepen doen. Daarom vinden wij 

het goed dat dit in samenhang wordt uitgewerkt en steunen wij ook de voorstellen die het 

college doet.

01:07:15

voorzitter: Ik zie nog een vraag van de heer Koks.

01:07:18

de heer Koks: Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat de PvdA vindt van die bussen in de 

Vinkenstraat en Thomassen à Thuessinklaan want die verkeersdruk, noodzaak, is eraf. Het 

gaat over een groene inrichting van het Oosterhamriktracé waardoor de bussen moeten 

verhuizen naar de Vinkenstraat.

01:07:34

de heer Niejenhuis: Die analyse die wij ook gemaakt, maar we delen de conclusie die u nu 

trekt niet. Dus wij snappen wel dat het inpassen van die bus op die plek echt een puzzel is 

maar we zeggen toch tegen het college van werk het maar uit. En dat geldt bijvoorbeeld ook 

voor de knip in de Eikenlaan. Mensen in de Paddepoel maken zich zorgen over extra 

busverkeer door de wijk. Nou, werk dat maar goed uit en doe dat met de omgeving. Zorg 

maar dat het winkelcentrum Paddepoel goed bereikbaar blijft, ook al maak je daar een knip. 

Dat zijn allemaal dingen die we het college vragen om dat goed uit te gaan werken.

01:08:05

de heer Koks: Dus daarbij is het niet bij voorbaat zo dat de bussen door de Vinkenstraat 

gaan? Dat is afhankelijk van de uitwerkingen waarmee het college uiteindelijk komt.

01:08:12

de heer Niejenhuis: Ja, zeker. En om dan ook nog even een bruggetje te maken naar de vraag 

van de heer Moerkerk. Wij hebben uitgebreid kennisgenomen van de zorgen die mensen 

hebben die daar wonen. We zien ook dat er een soort van een ruwe schets ligt, net als dat je 

door een groot gebouw ziet, een soort van massastudie. Eerst de verkenning van zou dit 

eventueel kunnen passen? Conclusie is, dat is niet onmogelijk, maar het wordt wel 

spannend. Nou, werk het maar goed uit.

01:08:31

de heer Koks: [crosstalk]

01:08:31

voorzitter: Nee, deze sta ik u niet meer toe. Het was wel goed genoeg. We moeten nog drie 

sprekers en ik zag de heer Bosch volgens mij zijn hand opsteken voor de woordvoering.

01:08:40

de heer Niejenhuis: Mag ik dan nog een laatste zin zeggen, voorzitter?
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01:08:42

voorzitter: Nog één laatste zin mag u nog zeggen.

01:08:44

de heer Niejenhuis: Wij kunnen niet wachten tot deze visie wordt gerealiseerd. We vinden 

dat er vooruitlopend op de uitvoeringsplannen en alle mooie ontwerpen alvast aan de gang 

moet worden gegaan met die omzetting van 50 naar 30. En het college heeft al best wel wat 

straten gedeeld waarin ze dat zouden willen gaan doen. Wij zouden het college ook willen 

oproepen om via de gebiedsteams of op andere wijze de wijken en buurten uit te nodigen 

om zich aan te melden en hiermee aan de slag te gaan.

01:09:10

voorzitter: Dat is net iets meer dan één zin, maar ik vergeef het u. De heer Bosch.

01:09:14

de heer Bosch: Ja, dank u wel, voorzitter. De mobiliteitsvisie en het idee wat daarachter ligt, 

kunnen wij in hele grote lijnen goed onderschrijven. Het is een ambitieus plan en met name 

het terugdringen van autoverkeer en het inzetten op fiets, lopen en OV vinden wij uiteraard 

een goede zaak. Op een aantal punten hebben we wel wat te zeggen en dat ga ik nu 

stapsgewijs langs. Allereerst de tram of de trein richting Zernike. Er wordt al langer over 

gesproken en er is eigenlijk nog steeds niet echt een concreet plan en zoals wij het op dit 

moment zien, is de situatie dat GroenLinks en consorten graag een tram willen en D66 wil 

graag een trein. Dat is een patstelling en de studenten die iedere dag naar Zernike reizen zijn 

de dupe van die patstelling. En al jarenlang. Dus ik zou graag aan het college willen vragen 

''Gaan we op korte termijn beide situaties goed uitgewerkt krijgen? En dan gewoon een 

keuze maken''. Wij zien van beide plannen zowel de voor- als de nadelen maar geen keuze 

maken vinden wij helemaal pijnlijk. Helemaal als je kijkt hoelang dat nu al duurt. Dan over 

De Wijert want wat we echt zien, is dat het vooruitstrevende karakter van de mobiliteitsvisie 

voor heel veel wijken veel positieve uitwerking kan hebben, maar waar dat gaat over De 

Wijert en vooral de Goeman Borgesiuslaan, zoals het ook al hier meer genoemd is, zien we 

dat niet. Dus we hopen dat dat snel ingericht kan worden als 30 kilometer per uur, zodat ook 

het wijkvreemd verkeer daar richting het industrieterrein verminderd kan worden. En dan 

over het fiets parkeren in de schilwijken en specifiek het clusteren daarvan, want dat wordt 

als oplossing aangedragen voor veel verkeerd geparkeerde fietsen in schilwijken. Dat is 

eigenlijk gek in contrast met wat het probleem is, want er zijn inderdaad te weinig plekken 

om je fiets te parkeren, maar dat komt omdat er te weinig plekken zijn om die fiets te 

parkeren en niet omdat ze niet geclusterd staan. Het clusteren is pas een oplossing als er 

simpelweg meer plekken bij komen om de fiets te parkeren. En waarom er op heel veel 

straten, en vooral straten waar veel studenten wonen, want dat zijn meer inwoners per huis, 

zo weinig plekken zijn om je fiets te parkeren, is omdat we als gemeente niet sturen op 

hoeveel fiets parkeerplekken zet ik er in de straat ten opzichte van de hoeveel mensen er 

wonen? We hebben simpelweg geen idee. We doen een duim in onze mond en we kijken 

hoeveel fiets parkeerplekken we gaan realiseren. Volgens mij kan dat anders, en dan zorg je 

ervoor dat je realiseert dat er genoeg fiets parkeerplekken zijn in de schilwijken en op die 

manier er minder overlast wordt ervaren. Dat hele clusteren, dat is dan niet nodig of in ieder 

geval, daar zien wij de meerwaarde dan niet van in. Dan het Gronings rooster. Dat wordt 

vaak benoemd als we het hebben over mobiliteit. Wij vragen ons eigenlijk af wat dat nou 
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precies inhoudt en wederom hebben we daar weinig concrete antwoorden op gekregen, 

maar nu wel dat het Noorderpoortcollege eventjes een halfuurtje later startten maar dat is 

eigenlijk nu grotendeels toch weer teruggedrongen. Dus het Gronings rooster... Zolang wij er 

niet echt concreet van horen wat het nou precies inhoudt, vragen wij het college eigenlijk 

van zet dat nou niet in want het lijkt een mooi plan maar het stelt eigenlijk niks tot weinig 

voor. Tot slot, en dan wil ik graag positief eindigen natuurlijk, is dat we met deze 

mobiliteitsvisie minder wijkvreemd verkeer creëren. We creëren de mogelijkheid om 

plekken toe te voegen waar mensen samen kunnen komen met hun vrienden en we creëren 

een structurele oplossing voor de onveilig situatie bij de Eikenlaan, het liefst zo snel 

mogelijk. En daarmee sorteren we voor een stad richting 2040. Wij zien daar daartoe uit en 

we zijn blij met deze plannen en zien uit naar de uitwerking. Dank u wel.

01:13:18

voorzitter: Dank u wel voor de woordvoering. U heeft nog een interruptie van de heer 

Rustebiel.

01:13:22

de heer Rustebiel: Ja, ik was even benieuwd. Met het Gronings rooster liepen of lopen we 

landelijk voorop in het maken van afspraken met onderwijsinstelling en werkgevers over het 

gebruik van OV en starttijden van onderwijs. Naar mijn idee gaat dat ook goed. Heeft u 

andere signalen ontvangen?

01:13:38

de heer Bosch: Wie start op een ander moment dan dat ze eigenlijk zouden willen? Mijn 

wedervraag is richting D66.

01:13:45

de heer Rustebiel: Nou ja, ik stel hier de vragen, want dat was uw woordvoering. Maar nee, 

ik zeg niet dat iemand op een ander moment wilde starten. Er is gewoon een afspraken set 

gemaakt over de starttijden onder meer bij onderwijsinstellingen om de mobiliteit daarop te 

laten aansluiten. En naar uw indruk gaat dat blijkbaar niet helemaal goed dus ik was 

benieuwd waar u dat vandaan haalt. Ik wil er namelijk graag wel meer over weten.

01:14:11

de heer Bosch: Ja, dan ga ik proberen daar meer over te vertellen. In mijn optiek zou dat ook 

zou moeten, maar iedereen start nog steeds ergens tussen half negen en negen uur. Alle 

onderwijsinstellingen maar ook hier bij de gemeente. En ik zie dus niet in wat concreet dat 

Gronings rooster voor afspraken zijn en wat voor toegevoegde waarde dat heeft. Ik snap dat 

dat ook moeilijk is en dat je bijvoorbeeld [crosstalk]

01:14:32

voorzitter: Ik ga je toch even onderbreken, want uiteindelijk kunt u dit gewoon straks nog 

even technisch navragen want ik gok al, omdat ik het woord motie heb gehoord, dat we dit 

bij de raad ook nog gaan doen. En dan kan op het politieke deel van uw vraag de wethouder 

nog kunnen reageren of een verduidelijking geven. Dan kijk ik nog even naar de twee 

personen die een woordvoering gaan houden, de heer Moerkerk eerst en dan eindigen we 

met de digitale aanwezige, de heer Van der Pol.

21



Mobiliteitsvisie

01:14:54

de heer Moerkerk: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd en ik wil eigenlijk in grote lijnen 

aansluiten bij het CDA qua woordvoering. Maar een paar zaken. In basis zijn we wel te 

vinden voor de vergezichten uit deze mobiliteitsvisie en dan moet u denken aan meer 

verkeer via de ring afwikkelen, hier en daar een knip zetten, ik zeg niet waar maar hier en 

daar een knip, dat is een instrument wat gebruikt kan worden. Meer 30 kilometer per uur in 

de stad is ook prima. Dat zien wij als elementen van een vergezicht maar er komen wat 

concrete zaken naar binnen in deze notitie de eigenlijk heel veel discussie opwekken, heel 

veel afleiding zijn van waar we eigenlijk in de toekomst naartoe moeten. En dat leidt tot heel 

veel weerstand tussen onze inwoners, omdat ze gewoon te concreet zijn en eigenlijk ook 

gewoon heel veel vragen oproepen als het gaat bijvoorbeeld om verkeersanalyses. Het 

autobezit veranderd, autogebruik veranderd en dat geeft hele grove verschuivingen van 

verkeerscijfers rondom het Oosterhamriktracé. Het is hier al genoemd.

01:15:56

voorzitter: Je hebt nu al een interruptie van de heer Niejenhuis.

01:16:02

de heer Niejenhuis: Ik vraag me een beetje af: wat had u dan liever gewild? Had u een A4’tje 

gewild waarop staat van een beetje 30 kilometer per uur en beetje knips hier en daar? Dan 

was u tevreden geweest.

01:16:12

de heer Moerkerk: Ja, als er gezegd zou zijn van we gaan meer een 30 doen, we gaan de ring 

beter gebruiken en we gaan hier en daar dat doen voor een knip neer te zetten, beste 

bevolking van deze stad. Heeft u daar ideeën over? En komt u maar. Dan had ik dat een veel 

betere koers gevonden dan nu heel concreet al te zeggen: ''Jouw voortuin is de Sjaak en daar 

komt een busbaan'' en dan komen bewoners vervolgens met allerlei analysegetallen en 

alternatieve plannen en worden ze slecht doorgemeten. Hoeveel weerstand wil je hebben 

dan?

01:16:40

de heer Niejenhuis: Ik begrijp wat u zegt, dit had ik graag gewild. Maar zouden we dan niet 

eigenlijk onze ogen sluiten voor de problemen die er al op onze weg komen als je zo'n visie 

gaat uitvoeren? Het is toch eigenlijk ook gewoon met open vizier dat gesprek aangaan? Als 

je zegt van jongens, we willen dit, maar dat betekent wel iets, namelijk dat op een aantal 

punten het verkeer naar de ring moet worden geleid, en dat zal misschien wel hier en zijn, 

dus dat gaat pijn doen. Mogen we dat uitwerken? Dat is toch eigenlijk wat het college nu 

zegt? Als we hadden gedaan wat u voorstelt, dan hadden we dit gesprek over een paar 

maanden misschien gehad maar het moet een keer komen.

01:17:12

de heer Moerkerk: Dan hadden we eerst de stad vertelt van waar we naartoe willen in de 

toekomst en waar we dan vervolgens de oplossingen gaan ophalen. En nu confronteren we 

gewoon hele wijken met bijna uitgekristalliseerde plannen en dat leidt tot de inspraak die u 

vorige week heeft kunnen zien, waar wij eigenlijk gewoon weinig tot niets mee doen. Een 

paar partijen doen er weinig tot niets. Kijk, en Oosterhamriktracé is ook nog niet genoemd, 

maar de Korreweg is eigenlijk niet die ontsluitingsweg meer die het min of meer was. En dat 
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leidt ook niet tot een infarct in die hele hoek dus dat roept nog meer vragen op over de 

noodzaak van een ontsluiting op die plek naar de ring. Nou, heel kort nog iets over de 

Korreweg. Volgens mij ligt er een prachtige weg met veilige fietsroutes en dat willen we 

allemaal naar een wegvak vegen. Dat vind ik ook een beetje een vaag plan. Daar heb ik 

moeite mee. Dus concrete vraag eigenlijk aan het college is: splits de concrete plannen af 

meer van deze visie dus ga naar dat ene A4’tje toe. Creëer eerst meer draagvlak dan voor 

concrete losse plannen die passen bij die visie is, dus die plannen komen daar dan achteraan 

in plaats van nu gelijk met de visie mee. En reken de bewonersvarianten die aangereikt 

worden gewoon eerlijk en beter door dus dezelfde snelheden en dezelfde deskundigen. Doe 

dat transparant en kritisch.

01:18:31

de heer Moerkerk: U heeft nog een interruptie van meneer Rustebiel.

01:18:33

de heer Rustebiel: Dank u, voorzitter. Vindt 100% Groningen het echt fijn en veilig fietsen op 

één van de drukste en smals de fietspaden van Groningen, namelijk langs de Korreweg? 

Vindt u dat fijn en veilig fietsen?

01:18:44

de heer Moerkerk: Nee, maar laten we dat fietspad eens breder maken in plaats van dat 

forse verkeer van fietsen allemaal op een wegvak te zetten, samen met andere vervoer en 

auto's en alles. Dus laten we die weg verbeteren. Maar om nou de verkeersstromen op zo'n 

kaarsrechte weg te mengen, dat lijkt mij een slecht plan. En volgens mij is het ook gewoon 

[onhoorbaar] kapitaalvernietiging door dat compleet van links en rechts open te trekken en 

her in te richten. Over de kosten van allerlei plannen heb ik niet zogezegd, maar hier heeft u 

er een.

01:19:15

voorzitter: Dank voor uw woordvoering en de verslaglegging nog even zeggen dat het ook 

namens de Stadspartij was. Dan is dat in ieder geval ook helder. Dan geef ik nu het woord 

aan de digitale aanwezige de heer Van der Pol namens de VVD.

01:19:25

de heer Van der Pol: Dank u wel, voorzitter. Kunt u mij goed verstaan?

01:19:28

voorzitter: Prima.

01:19:29

de heer Van der Pol: Top. De VVD kan zich in veel aspecten van de mobiliteitsvisie goed 

vinden. Goed nadenken over aantrekkelijke en efficiënte routes, of je nou van A naar B gaat 

met de auto, de fiets, het OV of lopend, maar dat kan [onhoorbaar] deze vervoersmiddelen 

en in de wijken waar de verschillende weggebruikers bij elkaar komen, is een grote focus op 

leefbaarheid en veiligheid, zoals is er ruimte voor iedereen. Wat wij missen in de visie zijn 

concrete cijfers wat betreft bijvoorbeeld de wegcapaciteit, reistijd, geluid, luchtkwaliteit. 

Hier ontbreken duidelijk kwantificeerbare doelen. Dit stelt ons teleur, zeker aangezien het 

lang heeft geduurd om deze visie op te stellen. Wat de VVD betreft geven we het uitwerken 

van dergelijke doelen mee als opdracht aan het college bij het opstellen van de diverse 
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uitvoeringsprogramma's. Daarnaast vragen wij ons af hoeveel dit allemaal moet gaan 

kosten. Het inrichten van nieuwe leefstraten zal naar verwachting nog relatief goedkoop zijn 

vergeleken met de Ring West, nieuwe inprikkers in de ring, nieuwe rondwegen en 

infrastructurele investeringen in het HOV. Terwijl dit allemaal eisen zijn om de 

doorwaadbare stad te laten werken voor alle Groningers en bezoekers. Graag ziet de VVD bij 

de uitvoeringsprogramma's dus ook een kostenraming en een dekking. De complexiteit en 

ingewikkelde belangenafweging die ook horen bij deze mobiliteitsvisie zien we meteen terug 

bij de besluitvorming voor de Oosterhamrikzone. De VVD heeft moeite met het volgen van 

redenering om te kiezen voor de variant waarbij de Oosterhamrikkade als wijkuitvalsweg 

wordt ingericht met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Vanuit de 

doorwaadbare stad zijn juist ook hoogwaardige wegen noodzakelijk om in de binnenstad, 

maar bijvoorbeeld ook bij het UMCG te komen met de auto. Wat ons betreft leent het 

Oosterhamriktracé zich daar potentieel heel goed voor. Waarom heeft de wethouder in de 

oorspronkelijke plannen niet meegenomen in de doorgerekende scenario's? En welke 

voordelen heeft de voorkeursvariant zoals die in 2018 is besproken ten opzichte van de nu 

voorgestelde plannen? Kan de wethouder in dit scenario ook meenemen in de verdere 

planvorming? Misschien wel belangrijkste vervoersmiddel in Groningen is de fiets. De VVD is 

daarom akkoord met de planuitwerking van de Korreweg als fietsstraat en ook de knip in de 

Eikenlaan. Immers moeten we de enorme stromen fietsers op deze plekken goed faciliteren. 

We vragen wel aandacht voor het parkeren van de auto in de Korrewegwijk. Daar moeten 

voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor de bewoners. Dank u wel, voorzitter.

01:22:01

voorzitter: Dank voor uw woordvoering. Dan kijk ik even met een blik op de klok. Ik wou 

eigenlijk de wethouder gewoon het woord gegeven zonder interrupties en dan nog even 

kijken of er tijd is voor vragen want dat lijkt me het handigst want ik zie al dat er wat A4’tjes 

vol zijn. En ook omdat we volgende week toch de discussie nog wel gaan doen als er wat 

moties komen, toch meneer Koks? Dus het college.

01:22:29

wethouder Broeksma: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de commissie voor alle 

complimenten voor de mobiliteitsvisie als geheel, los van wat u van bepaalde onderdelen en 

bepaalde aspecten vindt. Ook aardig dat D66 nog even refereert aan de Lelylijn die door 

lobby, onder andere door de partij van de heer Rustebiel maar ook andere partijen die ook 

landelijk tegenwoordig zijn in het kabinet... Het staat gewoon in het regeerakkoord, het 

woord de Lelylijn met een bedrag van drie miljard ernaast. Dat is niet genoeg, maar het is 

ook geen zielig bedrag. Het kabinet kiest er dus voor om die Lelylijn met de regio verder uit 

te willen werken. Voorzitter, de mobiliteitsvisie. Een radicale omkering van ons denken over 

mobiliteit. In het verleden, en dat is niet de afgelopen week, maar in het verleden was 

mobiliteit en dan de automobiliteit leidend. Een straat was bedoeld als verbinding van om 

van A naar B te geraken, en het restant van die mobiliteit voor die autorijdend en 

geparkeerd voor elkaar was, was het restant nog voor de spelende kinderen. Dat keren we 

dus radicaal om. We beginnen bij openbare ruimte, we beginnen met de ruimte als 

uitgangspunt, de ruimte voor mensen, voor onze inwoners van onze stad, van onze 

gemeente. En mobiliteit is één van de elementen die in die ruimte plaats moet vinden maar 

niet het vertrekpunt. Het is één van de elementen dus als het gebruik van ruimte het 
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vertrekpunt is, betekent dat het gebruik van ruimte, van de modaliteit van de 

vervoersmodaliteit, een essentieel element is. En dan heeft de auto slechte papieren. Auto 

neemt relatief veel plek in. U kent het grafiekje: rijdend is langzaam [onhoorbaar] 

geparkeerd. En dat betekent dat andere elementen, openbaar vervoer en fiets, maar ook 

zeker die wandelaar qua ruimte betere papieren hebben. We hebben ook die leidraad 

openbare ruimte, de ChristenUnie markeert het nog, de samenhang daarmee. Dat is ons 

vertrekpunt. Dat betekent dat we ook voor mobiliteit kijken naar de ruimte die dat in beslag 

neemt, bijvoorbeeld om te kiezen om van 50 kilometer naar 30 kilometer te gaan. Dat is niet 

alleen veiliger. De impact van een botsing is dan natuurlijk ook kleiner, maar dat geeft ook 

een betere benutting van de weg. Auto's kunnen dichter op elkaar rijden en als iedereen op 

een plek waar je 30 moet rijden ook 30 zou rijden, betekent dat het aantal files echt 

dramatisch gaat veranderen. Er ontstaan files ontstaan omdat je te hard rijdt en dan moet je 

remmen en de achterligger moet remmen en daardoor ontstaan er files waar het niet eens 

nodig zou zijn. Dus 30 kilometer per uur, doe dat dan alleen maar voor betere benutting van 

de weg, maar het is dan ook nog veiliger en ook nog beter voor de uitstoot. Dat betekent 

ook dat we niet kiezen voor 30 kilometer per uur in elke straat want als elke straat een 30 

kilometer straat zou zijn, betekent dat voor een automobilist de keuze zal ik links, in het 

midden of rechts? Dan kies ik maar de middenweg want ik mag toch overal 30. Wat maakt 

het verder uit? Nee, we willen die auto's daar hebben waar we ze hebben willen dus een 

deel 50 kilometer, zo snel mogelijk naar de ringweg want inderdaad, die ringweg wordt onze 

verdeelring naar de verschillende wijken van onze stad. Dat betekent ook dat alles in 

principe bereikbaar blijft per auto, tenzij we echt zeggen: ''Nou, hier stoppen met 

autoverkeer''. Dat is natuurlijk een separaat besluit maar in feite is alles bereikbaar per auto, 

maar alleen niet meer via de oorspronkelijke weg, via de snelste weg die u misschien in het 

verleden had willen kiezen dan die u nu misschien kiest. En dat betekent ook dat investeren 

in het openbaar vervoer en fiets of de wandelaar eigenlijk een dubbel effect heeft. Op het 

moment dat je investeert in het openbaar vervoer, op het moment dat je investeert in 

betere fietswegen, betekent dat twee dingen: je krijgt beter openbaar vervoer en betere 

fietsinfrastructuur maar je krijgt ook minder auto's omdat die automobilist meer van het 

openbaar vervoer gebruik kan maken of voor de fiets gaat kiezen of misschien zelfs gaat 

wandelen. Dat betekent dat er minder auto's op de weg zijn. Dus als u last hebt van al die 

andere auto's op de weg, omdat die de file veroorzaken waar u last van hebt. Dan heeft u als 

automobilist er belang bij dat er geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer en fiets, omdat die 

auto's die voor u staan in de file, omdat dat allemaal automobilisten zullen zijn die van het 

openbaar vervoer gebruik zullen maken. Dus die automobilist die gebruik moet maken van 

de auto, en dat zal altijd blijven, that is a part of life, dat is nou eenmaal zo. Ook zij hebben 

er belang bij dat er minder auto's op de weg zijn, dus een bete openbaar vervoer en beter 

fiets en wandel. Dus van een anti-autoverhaal zoals het CDA het noemt, is het beslist niet. 

Eigenlijk integendeel dus juist door de groei van de stad op te kunnen vangen. Auto's nemen 

niet af, zegt hij ook. Precies dat is de reden waarom u juist dat wel moet proberen. De 

dichtgroei van de stad kunnen wij niet faciliteren. Zeker de binnenstad heeft een 

middeleeuws stratenpatroon. Daar werd destijds geen rekening gehouden met onze 

hoeveelheid auto's, toen het werd aangelegd. In 2018 hebben we het eerder gehad over 

mobiliteit en over twee onderdelen daarvan. De Oosterhamriktracé van destijds, ik kom daar 

straks nog verder op terug. En ook de knip in de Eikenlaan. In uw moties vraagt u: ''Zoekt het 

25



Mobiliteitsvisie

nou eens in samenhang uit'' dus die samenhang is er. Dus ik kijk even naar de 100% 

Groningen en Stadspartij. Die visie helpt ons ook om naar deze zaken te kijken, in 

samenhang. En die samenhang beperkt zich niet alleen tot een enkele wijk en de naburige 

wijk. Eigenlijk gaat het over de hele stad. Ik zal u twee voorbeelden gegeven. De Spoorzone, 

u kent het. Bij het hoofdstation worden de lijnen doorgetrokken. Dat betekent dat een 

inwoner van Hoogezand, Veendam of Winschoten van mij part, in ieder geval iemand die bij 

het Europapark langskomt, als hij naar Zernike wil, niet meer op het hoofdstation uit hoeft te 

stappen. Hij stapt uit stap uit op station Noord dus dat betekent dat de Spoorzone effect 

heeft op wat er gebeurt bij het Noorderstation. Als daar meer gebruik wordt gemaakt van 

het openbaar vervoer, omdat je niet meer op het hoofdstation hoeft uit te stappen, wordt 

die daarmee ontlast en je stapt wel op station Noord uit, dan moeten de bussen daar 

klaarstaan. En die bussen moeten op een vlotte manier naar Zernike kunnen. Zernike 75.000 

mensen per dag, elke dag maar weer. Dus die bussen moeten klaar zijn, die bussen moeten 

kunnen rijden. Dat betekent dat ook die knip in die Eikenlaan ziet op het betrouwbaar en 

robuust kunnen doorrijden van de bussen naar Zernike. En dat hebben we nodig, want we 

zijn een studentenstad, 75.000 per dag. Dus dat betekent dat het Spoorzone project, de 

ombouw van hoofdstation effect heeft op de knip in de Eikenlaan. Een ander voorbeeld, de 

Diepenring. Het is eerder ter sprake gekomen. Hoe wilt u met de Diepenring omgaan? Wordt 

dat een verdeelring? Nee, wij zeggen van niet. Eerder in de raad is gesproken over het 

initiatiefvoorstel om de Diepenring anders aan te pakken, om dat meer verblijfsgebied en 

een keten van parels. Dat heeft iets te maken over de verkeerskundige rol van de 

Diepenring, ook iets te maken met het parkeren op de Diepenring. U zegt: ''Ik wil iets met 

die Diepenring.'' Dat betekent dat die auto's die nu op de Diepenring rijden als verdeelring 

ergens anders heen moeten. Als u naar de [onhoorbaar] van Groningen kijkt, ziet u het 

westen en zuiden van de Diepenring. Dan is de buitenring, de ringweg behoorlijk dichtbij. 

Wij zeggen ook als uitgangspunt, onze visie ''Dat moet de verdeelring worden''. Als je kijkt 

naar het noorden en oosten, is die ring veel verder weg. Ondertussen kom je daar de 

tussenring, de Sumatralaan [onhoorbaar]. Dus als de auto's van de Diepenring weg moeten... 

Als je zegt: ''Dat hoeft allemaal niet. De diepenring blijft zoals het is'', dan hebben we dat 

probleem. Het is niet onze visie maar het is uw keuze die u maakt. Als u zegt: ''De auto's 

moeten weg van de Diepenring'', dan komen ze terecht op de Sumatralaan en de Petrus 

Campersingel. En u weet, als u op het verkeerde moment in de auto zit bij de Sumatralaan 

en Petrus Campersingel ET cetera, dat de weg vol is. We hebben u twee grafieken gegeven 

over Groningen bereikbaar in het verhaal. U ziet, hij is niet alleen vol maar hij is overvol. Hij 

is te vol op dit moment. Als daar die auto's van de Diepenring bij moeten komen, dan wordt 

die weg nog voller. Dat betekent ook dat op het moment dat je die Sumatralaan en die hele 

tussenring wilt ontlasten, dat je dat ook moet doen. Wie rijdt er dan? Dat betekent ook dat 

de inwoners van die wijk op een andere manier op een ringweg moeten komen. Die kunnen 

niet meer gebruik maken van de Sumatralaan of van de Petrus Campersstraat op weg naar 

de Bedumerweg of op weg naar het Damsterdiep of de Europaweg. Daar wonen ook 

allemaal onze burgers die er geen belang bij hebben dat er steeds meer verkeer bij hen in 

straat komt. U ziet ze niet bij de insprekers. Eigenlijk zouden ze hier ook met spandoeken 

moeten staan ''Wij willen niet de de auto's van anderen ook bij ons voor de deur''. Nu 

gebeurt dat en het kan niet langer. Het is vol en het is overvol! Dat betekent dat ook deze 

wijk recht heeft op een eigen aansluiting op die ringweg en dat betekent dat die 
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Oosterhamrik verbinding vanuit de visie een noodzakelijkheid is om de Diepenring te kunnen 

ontlasten. Dat zijn zaken, en dat is het mooie van deze visie, die nu de hele kaart van de hele 

gemeente Groningen, van het stedelijk deel, in kaart heeft gebracht hoe bij de de effecten 

die u op alle kaartjes heeft kunnen zien. Hoe roder het wordt op de ene plek, hoe groener 

het wordt op een andere plek en wat dat betekent. Door al die maatregelen die we nemen, 

betekent dat voor het Oosterhamriktracé van 2013... Ik heb gesproken met mensen uit de 

buurt die zeggen: ''Ja, er komt hier een weg van 50 kilometer voor de deur''. Ik had een brief 

van een meisje van elf, ze zegt: ''Er komt hier een snelweg voor de deur''. Van 2018 is van 

tafel. Wat er komt is geen 50 kilometer weg als aanvoerroute naar het UMCG. Wij willen 

uitzoeken, en wij weten nog niet, u stelt allerlei vragen ''Hoe zit het met tuintjes? Hoe zit het 

met de inpassing? Hoe zit het met het lawaai? Die bussen? Past het allemaal wel in het 

Thomassen [onhoorbaar]? Hoe zit het met de Vinkenstraat? Parkeren?'' Allerlei 

vraagstukken. Wij vragen u om dat verder te kunnen uitwerken en dat betekent ook dat de 

Oosterhamrikkade ... Als u dat nu ziet, dat is een en al straten, asfalt en stenig. Van gevel tot 

aan het kanaal is dat een statig geheel. Dat nu eindelijk de kans krijgt om dat op een andere 

manier in te richten. En dat [onhoorbaar] spreker, die heeft onze plaatjes gezien op wat die 

groene Oosterhamrikkade eigenlijk ook bedoelde. De groene Oosterhamrikkade. Overigens 

is dat, als het gaat over participatie... Wij doen daar niets mee, hoor ik één van de partijen 

toch maar weer zo maar zeggen. Wij spreken met die mensen en dat hele project, dat 

verhaal van de groene Oosterhamrikkade is betaald door de gemeente. We hebben daar een 

adviesbureau voor ingehuurd, dat mochten ze zelf kiezen. Een adviesbureau heeft voor hun 

die plaatjes getekend, heeft berekeningen gemaakt, heeft de wijk als serieuze 

gesprekspartner voor ons aan tafel gezeten. Dus niet dat wij dat [onhoorbaar] met onze 

stedenbouwkundigen en verkeerskundigen en wij hebben altijd de betere tekeningen. Nee, 

dat is gewoon een serieus verhaal. Maar het oplossend vermogen van die groene 

Oosterhamrikkade is onvoldoende, omdat die dus daarmee de Sumatralaan, de 

Rosensteinlaan en Petrus Camper, u kent het plaatje daar, onvoldoende ontlast om de groei 

van het verkeer te kunnen opvangen. Wat is de reden waarom mensen die daar wonen bij 

een andere wijk voor de deur, bij andere burgers voor de deur, Bedumerweg/Damsterdiep 

de stad uit zouden moeten/mogen? Wat zegt u tegen die burgers die zien dat andere 

burgers daar die uitvalswegen gebruiken? Over de samenhang. Dus het is een 

samenhangend verhaal en die samenhang is essentieel om dat te kunnen begrijpen. Het is 

ook precies uw vraag in 2018 ''Bekijk het nou eens in samenhang voor het hele verhaal''. 

Over die Oosterhamrik verbinding. Om daar maar gelijk even mee verder te gaan. Daarnaast 

zijn nog wat kleinere punten die ik stuk voor stuk even wil langslopen, voorzitter, met uw 

goedvinden. ''Is het proportioneel?'' wordt er gevraagd. Twijfel over de inpassing ''Waarom 

is hier haast?''. Relatie met de groene Oosterhamrikkade, ik heb daar net iets over gezegd. 

''Kunt u iets zeggen over de kosten op hoofdlijnen?'' ''Is het oorspronkelijke plan wel 

doorgerekend?'' is de vraag. Om met dat laatste beginnen, u heeft alle getallen in onze 

plaatjes over wat het betekent als de Oosterhamrik verbinding er niet is, als Oosterhamrik 

verbinding er wel is. Wij zeggen vanuit onze visie: ''Dat moet geen 50 kilometerweg 

worden''. Dus dat, meneer Van der Pol van de VVD, gaan we niet doorrekenen want dat past 

niet bij onze visie. Omdat het een wijksuitvalsweg is, moet dat een 30 kilometerweg worden, 

bedoeld voor de burgers zelf. Het oorspronkelijke plan is niet doorgerekend, dat was ook in 

de motie het verhaal ''kijk naar alternatieven'' en daar hebben we gedaan. ''Waarom is hier 
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haast? Waarom moeten we er nu een besluit over nemen?'' U weet ook dat wij bezig zijn 

met de busbaanbrug. Het Rijkswaterstaat vindt de busbaanbrug te laag, een vaarwegklasse 

5A, u kent het verhaal, dus die moet op 9,1 meter te komen. Eventueel zou het nog een 

aquaduct kunnen worden, maar dat is duurder. [Onhoorbaar] staat er, als u de stukken goed 

leest, niet per se een brug, maar dat zal een brug worden. Wordt dat een brug? Welke 

rijbanen komen op die brug? Worden dat busbanen? Komt er een auto? Komt daar fietst of 

hoe gaat dat eruitzien? Dat is een vraag die aanstaande is. Dat betekent dat we nu daarom 

een antwoord op moeten geven.

01:36:15

voorzitter: Ik kijk naar de klok. Het zou wel prettig zijn als u de vragen beantwoord, want dan 

kan ik de heer Koks en zeker de heer Ubbens, want die zwaait mij al tegemoet, nog even de 

ruimte geven om vragen te stellen voor zes uur.

01:36:26

wethouder Broeksma: Nog even bedenkingen bij de Oosterhamriktracé. Ik kan snel door te 

vragen heen, voorzitter. Wat we doorgerekend hebben is het hoge scenario dus dat 

betekent dat de Oosterhamriktracé van 2018 van tafel kan want bij het hoge scenario is het 

aantal van 13.000 teruggebracht naar 6.000. Dat is dan voor 70 procent wijkeigen mensen 

dus een aanvoerroute voor het UMCG is het beslist niet. De heer Koks heeft destijds ook 

gezegd van ja, kun je ook een paaltje zetten op het Wouter van Doeverenplein zodat je 

inderdaad voorkomt dat het als aanvoerroute van het UMCG doet? U hebt ons de 

tekeningen gezien, dat is geen gek verhaal. Dat betekent hier iets minder groen en daar 

ietsje minder rood, en dat communiceert een beetje. Dat geeft al aan dat het echt wijkeigen 

verkeer is. Dat geeft ook aan dat het een over weegbaar ding is. Wij vragen u dus eigenlijk 

van geef ons de opdracht om dat verder uit te zoeken. Maar besef wel wat dat hoge 

scenario betekent. Eén van de elementen van het hoge scenario is het parkeerbeleid en daar 

hoort bij maximaal één auto per huishouden dus voor die tweede auto krijg je geen 

vergunning meer. Dat is ook een element van het hoge scenario. Andere elementen zijn 

beter openbaar vervoer, nog meer lijnen, nog dikkere lijnen maken, enzovoort maar ook dat 

parkeren. Dus u kunt zeggen ''Als ik afzie van die Oosterhamrik verbinding, omdat het 

verkeer toch al minder is''. Al die maatregelen zijn 21 procent minder autokilometers binnen 

de ring, gigantisch aantal. Maar dat betekent wel het hoge scenario. Dat betekent ook dat 

dat soort maatregelen, die komen natuurlijk separaat bij de raad, maar het één gaat niet 

zonder het ander. Het hoge scenario betekent ook één autoparkeervergunning per 

huishouden, per huisadres. Voorzitter, ik ga naar wat concretere vragen toe. 

Toegankelijkheid is gevraagd. Ja, eigenlijk is het de eerste mobiliteitsvisie die wij kennen. 

Daar krijg je ook internationaal wel waardering voor waarin de wandelaar en de voetgangers 

expliciet genoemd worden. Maar als dat betekent dat de voetganger last heeft van obstakels 

op de weg, dat kunnen geparkeerde fietsen zijn, dat kunnen reclameborden zijn, dat kunnen 

andere elementen zijn, dat is iets waar we nu expliciet uw aandacht voor vragen. De Lijzijde 

is inderdaad deels een 30 kilometerweg maar deels ook een 50 kilometerweg. Wij denken 

dat een krimp niet nodig is, want het is vooral wijkeigen parkeerbeleid uit onze analyse. In 

Helpman zijn we bezig. Ik heb afgelopen vrijdag nog met de club gesproken, dat ging over de 

ringweg zuid vooral. Het gaat ook over het grotere plaatje. U hebt gelezen wat wij daarover 

schrijven. We zijn in gesprek met de wijkcommissie [onhoorbaar] dus niet alleen met 
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vertegenwoordigers van individuele straten, de Goeman Borgesiuslaan dan wel de 

[onhoorbaar]. We kijken naar de hele wijk, eventueel een segmentering van de wijken. 

Verkeer remmende maatregelen, we kunnen iets met een verkeersregelinstallatie doen. 

Daar zijn we in gesprek en dat zijn gesprekken die nu plaatsvinden, ook gezien de 13 weken 

stremming van het Julianaplein. Voorrang voor fietsers op rotondes en de veiligheid van 

fietsers en combinatie met bussen. Uiteraard is dat van belang. Fietsers op rotondes 

voorrang binnen de bebouwde kommen doen we standaard, maar niet overal. We doen 

alleen dat daar waar het veilig kan en er zijn redenen waarom het niet veilig is. Bijvoorbeeld 

omdat fietsers daar aan de linkerkant van de rotonde rijden, omdat het fietspad maar aan 

één kant van de rotonde is. Bij Johan van Zwedenlaan [onhoorbaar] is dan een voorbeeld 

maar ook, maar ook Friezenstraat, Hoendiep, dat is een kruispunt en geen rotonde, maar 

daar rijden de fietsers aan de linkerkant. Dat betekent dat automobilisten wel rechts moeten 

kijken en soms niet ziet dat er ook nog een fietser van links komt. Bij Hoendiep, Johan van 

Zwedenlaan zijn er vijftien ongelukken gebeurt in de afgelopen vijf jaar. Dat is misschien niet 

heel veel qua de duizenden verkeersbewegingen maar het zijn er toch vijftien te veel. Dat 

betekent dat we daar een veilige situatie moeten creëren, los van of dat binnen of buiten de 

bebouwde kom is. Fietsers rijden daar soms aan de linkerkant van de weg omdat het 

fietspad aan de linkerkant van de rotonde is dus dat is een veiligheidskwestie. Dat gaat niet 

binnen en buiten de bebouwde kom. Speciaal de Korreweg, dat wordt een fietsstraat is. 

Daar gaan we ook kijken naar hoe we de rotonde daar met de Sumatra en Kapteyn op een 

goede manier kunnen inrichten. Juist door er een fietsstraat van te maken, kan dat op een 

goede manier. Kleinschalig vervoer. De heer Koks had een vraag over het strekken van de 

bussen. U krijgt daarover een brief in het eerste kwartaal van komend jaar. Fiets parkeren. 

Meer plekken vraagt Student & Stad. Dat doen we ook. We hebben niet te veel fietsen maar 

te weinig parkeerplekken. Je kunt bijvoorbeeld een autoparkeerplaats laten opheffen als je 

dat aanvraagt als straat en daar komen dan op zo'n plek acht fietsen te staan. Dat kan 

tijdelijk en als dat een succes is, dan kan dat definitief gemaakt worden, zoals dat in de 

Hardingstraat onlangs gebeurd is. De bereikbaarheid van Zernike. Wanneer komt het 

station? Ik heb hier kwartaal één staan. Niet dat het station er dan komt maar dat we 

werken aan de bereikbaarheid van Zernike via het openbaar vervoer. Dat is ook een 

onderdeel van onze openbaar vervoer visie 2040. Dat komt wat later. Wij werken uw moties 

uit. In maart dit jaar heeft u die moties gevraagd, want u zegt: ''Waar blijft het?'' Wij werken 

aan die moties. Dat doen we samen met de provincies Groningen en Drenth, als onderdeel 

van het openbaar vervoer bureau waar we lid van zijn. En wij denken eind kwartaal één 

daarmee het eerste verhaal voor u te kunnen hebben en het grotere verhaal in de loop van 

komend jaar. Dus daar werken wij aan. Het is natuurlijk geen eenvoudige opdracht. Het gaat 

niet of een paar tientjes. Een tram is toch een paar honderd miljoen. Hetzelfde geldt ook 

voor een station op Zernike. Dat is misschien nog wel duurder ook. Het totaalverhaal van 

Westflank vraagt u ook. In kwartaal twee komt dat bij u, de eerste studie daarvan. Het 

totaalbeeld van de Westflank. Participatie. Nee. De tram heb ik als eerst gezegd. Gronings 

rooster wordt gezegd. Ja, dat werkt heel goed. Ik weet niet waar u het vandaan haalt, maar 

[crosstalk] met jaloezie naar gekeken hoe wij het voor elkaar hebben.
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01:42:46

voorzitter: Het lijkt me goed dat die vraag dan nog even achter de schermen wordt 

beantwoord.

01:42:49

wethouder Broeksma: Ja. Check bij Groningen bereikbaar, onlangs een krantje met 450.000 

exemplaren, dus dat zou kunnen dat het ook bij u in de bus is gekomen. Maar u kunt ook op 

de website kijken. Korreweg en veilige fietspaden. Dat wordt niet gedeeld, dat die 

fietspaden niet veilig zijn of dat die het kunnen worden. Eerder heeft u besluit genomen 

daar fietsstad van te maken, wat ook bevestigd is er een expertmeeting van onlangs. Dan 

nog over de participatie. Neem ook kerken meevraagt de ChristenUnie. Ik snap het vanuit 

uw achterban. Het antwoord is ja. Wij zullen met alle relevante stakeholders en bewoners, 

maar ook ondernemers in het gebied of zij die gebruik maken als verbindingsweg daarvan, in 

gesprek gaan voordat wij op concrete maatregelen overgaan. Bijvoorbeeld GroenLinks zegt 

van de zorg van de kerk, van de fontein aan de Eikenlaan, of het parkeren in de Thomassen à 

Thuessink, Goeman Borgesius, Helpman, hoe gaan we daarmee om? 100% zegt veel 

weerstand maar beter past weerstand, maar er is enthousiasme. U hebt onze enquête 

gezien over de cruciale vraag van deze mobiliteitsvisie. Bijna alles was daar positief tot zeer 

positief gescoord. U kent onze enquête. Als u zegt: ''Er is veel weerstand'' is dat eigenlijk wel 

een bewering die u moet onderbouwen. Ik merk weerstand en er is een heftige weerstand 

maar uit de enquête blijkt een ander beeld. Veel steun voor veel van onze maatregelen die 

in onze visie staat. Voorzitter, tot zover.

01:44:17

voorzitter: Dank u wel voor de beantwoording. Ik heb in ieder geval de heer Ubbens. Hij 

heeft een paar keer gezwaaid. Hij mag nog een vraag stellen. Meneer Koks mag nog een 

vraag stellen en meneer Bosch. Dan kijk ik nog even of dat de twee anderen ook nog een 

vraag kunnen stellen. Dan gaan we wel iets over zes uur maar ik had wel het idee dat deze 

discussie ook even gevoerd moest gaan worden, dus het zij zo. De heer Ubbens.

01:44:37

de heer Ubbers: Nee, ik zie ervan af. Het werkt zo niet.

01:44:41

voorzitter: Heer Bosch?

01:44:44

de heer Bosch: Ja, het gaat over het fiets parkeren en de clusters daarvan. Wethouder zegt: 

''Er komen meer plekken aan''. Onze oproep is nou juist als je een straat nieuw in gaat 

richten, pas dan aan hoeveel fiets parkeerplekken je er hebt aan hoeveel mensen er wonen. 

Dat gebeurt nu op dit moment nog niet. Ik zou goed vinden om dat [onhoorbaar] daar een 

motie over, maar ik ben wel benieuwd hoe de wethouder dat ziet.

01:45:10

voorzitter: Dat lijkt me handig dat daar misschien nog een achterweg discussie komt en dan 

kunt u er eventueel de motie op overwegen. De heer Koks.

01:45:18

voorzitter: Ja, voorzitter. Ik ben het helemaal eens met het verhaal waar de wethouder zegt 
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over het Oosterhamriktracé, maar wat ik niet begrijp, is doordat het aantal auto's 

gehalveerd is, wat de voorspelling is, waarom die busbaan dan naar de Vinkenstraat moet. 

Daar zie ik geen enkele verkeerstechnische reden meer voor, behalve dat het fraaier is voor 

het Oosterhamriktracé. Kunt u me daar een antwoord op gegeven of er inderdaad vanwege 

fraaiheidsoverwegingen de busbaan naar de Vinkenstraat moet?

01:45:48

voorzitter: Daar ga ik toch even op interrumperen want daar heb ik de wethouder al een 

antwoord op horen geven, dat dat namelijk nog nader te onderzoeken is. Volgens mij werd 

daar ook de Vinkenstraat bij genoemd.

01:45:57

de heer Koks: Het klopt, maar die vijftig bussen per uur, dat blijft gewoon intact. Wat voor 

variant je ook doet. Die 50 kilometer blijft ook intact. Daar maak je de straat echt niet breder 

mee. Dus de feitelijke gegevens hoef je niet te onderzoeken, want die staan gewoon vast.

01:46:11

voorzitter: Dat punt heeft u al gemaakt inderdaad. Dan kijk ik nog even naar de heer 

Moerkerk.

01:46:19

de heer Moerkerk: Dank voor de beantwoording, wethouder. Ik ken ook die enquête en het 

is natuurlijk wel zoals je een mooi vergezicht presenteert met mooie plaatjes, dan is 

iedereen enthousiast. Maar op het moment dat het in je eigen wijk landt en je kan je auto 

niet meer parkeren of er spelen andere zaken, dan ontstaat die weerstand. Dus ik vind die 

enquête uitslag, vergelijken met wat je voelt in de stad, op concrete punten, niet 

vergelijkbaar met elkaar. Dat zijn appels en peren.

01:46:41

voorzitter: Dat is een mening. En daar zit het verschil van inzicht wat u ook had met de 

Niejenhuis als discussie. Dan de heer Rustebiel.

01:46:46

de heer Rustebiel: Ja, twee korte vragen. De groene Oosterhamrikzone, kan dat ook nog 

doorgerekend worden naar 30 kilometer per uur? En ik had gevraagd naar een financieel 

overzicht op hoofdlijnen voor het definitief besluit van de grote maatregelen die genomen 

moeten worden, zodat wij straks niet voor bijvoorbeeld een Oosterhamriktracé kiezen voor 

x miljoen terwijl we liever iets hadden gedaan met het station op Zernike of iets met de 

Eikenlaan. Dus dat we tegen die tijd dat overzicht krijgen.

01:47:09

voorzitter: Dan geef ik de wethouder het woord om de vraag van meneer Koks en de vraag 

van meneer Rustebiel te beantwoorden.

01:47:14

wethouder Broeksma: De laatste vraag van de heer Rustebiel, dat financieel overzicht. 

[Onhoorbaar] 200 miljoen of zo. Er is een heel lastig om dat goed te doen. Maar ik snap uw 

vraag en we zullen op het moment dat u die keuzes moet maken krijgt u daar conform over. 

U wilt zeggen qua de proportionaliteit van dit geld besteden we hieraan. Kan het ook ergens 

anders aanbesteed worden? Wat kost een Oosterhamrikverbinding en wie betaalt dat? Rijk, 
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provincie en [onhoorbaar] gemeenten betalen. Uw andere vraag, de groene 

Oosterhamrikkade. De groene Oosterhamrikkade gaat er van uit dat eigenlijk alles blijft zoals 

het is, dat de Korreweg geen fietsstraat wordt, dat die dezelfde functie houdt. Dat is in strijd 

met een uitspraak die u als raad eerder gedaan heeft in 2018 en later nog bevestigd. Het 

betekent ook dat de wijkuitvalsweg, die wij noodzakelijk achten om de Sumatralaan en de 

Kapteynlaan en de Petrus Campersingel kunnen ontlasten om ook de auto's van de 

Diepenring daar te kunnen ontvangen, daar geen oplossing voor is. De groene 

Oosterhamrikkade is een oplossing voor het verfraaien van de kade, dus meer dichterbij 

brengen van het kanaal. Als je naar de plaatjes kijkt, de houtskoolschetsen, ingekleurde 

houtskoolschetsen, van hoe het Oosterhamrikkade eruit zou kunnen zien met die 

verbinding. Dat is een verhaal wat goed op elkaar te passen valt maar de groene 

Oosterhamrikkade is voor de verkeerskundigen niet de oplossing die past bij de visie zoals 

wij die voor ogen zien.

01:48:41

voorzitter: Nog een laatste van de heer Koks over de Vinkenstraat en de bussen. Nog één zin 

als antwoord. En de verkeerskundige noodzaak.

01:48:49

wethouder Broeksma: De verkeerskundige noodzaak is dat er een openbaar 

vervoersverbinding nodig is en die dan niet via de Oosterhamrik kader zou kunnen. Die moet 

dan door een andere route anders houd je de verstening van de Oosterhamrikkade in stand. 

En als de Busbaanbrug in het verlengde ligt van de Vinkenstraat betekent dat je op het 

moment dat je de nieuwe brug bouwt en de oude brug, dan kun je dat gewoon in stand te 

houden. [Onhoorbaar]

01:49:20

wethouder Broeksma: Dan kijk ik nu nog even rond, want ik heb de heer van SP horen 

zeggen dat er moties kwamen.

01:49:26

de heer Pechler: Ik had nog een paar vragen open staan maar zal ik die dan gewoon digitaal 

stellen via de mail?

01:49:31

voorzitter: Prima.

01:49:31

de heer Pechler: We lopen uit de tijd namelijk.

01:49:32

voorzitter: Maar zijn er nog meer partijen die moties overwegen?

01:49:36

de heer Koks: De motie over west doe ik niet, want daar hebben we al een toezegging voor 

van de wethouder, maar over Oosterhamrik en de bussen komt nog wel.

01:49:44

voorzitter: Dan komt die in ieder geval weer op de agenda voor een discussie en mogelijk dat 

de heer Bosch nog een motie overweegt op het punt van de fietsen waarschijnlijk.
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01:49:51

de heer Bosch: Klopt. En ook nog eentje over de trein/tram.

01:49:55

voorzitter: Prima. Dan voeren we bij de raadsvergadering nog wel iets van een discussie. Ik 

hoop dat ik hiermee wel zo veel ruimte heb gegeven dat we niet in herhalingen te voeren 

tijdens de raadsvergadering. En dan wel thuis of voor de volgende sessie tot zo!

33


	Mobiliteitsvisie

