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Aanpak Ring Zuid
00:00:00

Voorzitter: Als iedereen zijn natje en zijn droogje heeft, dan wou ik wel beginnen. Ondanks 

dat twee partijen nog afwezig zijn, nog een sessie op de Radesingel uitloopt. Dus dan zullen 

de D66 en de VVD nog later aanschuiven. Dan zijn we iets verlaat door de voorgaande sessie 

en dan beginnen we nu met de voortgangsrapportage aanpak Ring Zuid mei-augustus 2021. 

En daarvoor hebben zich ook twee insprekers gemeld, en dat is de heer Piet Nienhuis. Die 

zie ik al in beeld. En Joris Kluvers en al heel mooi erbij gezet, Preases van Gyas, die zal ik ook 

ook het woord geven. U heeft beiden drie minuten de tijd om een inspraakreactie te geven. 

Dat is mogelijk ook al eerder gekomen. En voor de heer Nienhuis, het plaatje is ook zichtbaar 

te maken, volgens mij, door de techniek, dat u wil laten zien. En dan geef ik eerst de 

insprekers woord, daarna alle fracties. We hebben twee à drie minuten de tijd ervoor en 

daarna afrondend de wethouder. Dat zou betekenen, gelet op de inplanning van de tijd, dat 

we waarschijnlijk ook hier tien minuten later klaar zijn en dat snoepen wij van onze pauze 

af? De heer Nienhuis, u mag als eerste het woord voor uw inspraak. Dan moet u het geluid 

even aanzetten.

00:06:34

De heer Nienhuis: Ik heb het geluid aan staan, hoor.

00:06:36

Voorzitter: Ja, u bent hoorbaar.

00:06:38

De heer Nienhuis: Het plaatje is ook in beeld?

00:06:40

Voorzitter: Ja, plaatje is goed in beeld op de schermen hier in de zaal.

00:06:44

De heer Nienhuis: Oké, uitstekend, dank. Dank voor de overheid om in te spreken. Ik ben 

inwoner van de woonwijk Helpman en ik spreek namens de verkeersgroep De Savornin 

Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en ook het wijkcomité Helpman. Het is een beetje een 

emotionele oproep die ik doe en daar kan ik een beetje door gekeurd worden, want wij 

hebben dagelijks last van dat wat ons is overkomen. Wij wonen aan een straat met continu 

verkeerslawaai. Lawaai waar je niet voor kunt weglopen, lawaai waarom het 
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slaapkamerraam dicht moet blijven, lawaai waarom je niet in de tuin kunt zetten, 

grotendeels veroorzaakt door verkeer dat niets in de woonwijk heeft te zoeken. En dat 

bovendien de veiligheid van andere weggebruikers, met name fietsers en ook heel veel 

schoolgaande kinderen, aanzienlijk aantast. Groningen profileert zich als autoluw en 

Groningen als fietsstad. Nou, niet in Helpman. De leefbaarheid en veiligheid is echt in een 

gedegen hier in deze woonwijk. Het water staat ons aan de lippen. Zo is het al geruime tijd in 

onze woonwijk. Wij kregen een nieuwsbrief van Aanpak Ring Zuid en die staat op het plaatje 

hier links. Daar is ons voorgehouden dat de tunnel niet wordt gebruikt als omleidingsroute 

voor werkzaamheden, dus aan het Julianaplein in dit geval. Nou, dat blijkt dan weer een 

spelletje te zijn geworden, want de Aanpak Ring Zuid laat ons ook zien, dit plaatje is hier 

rechts, dat er wel degelijk heel erg veel verkeer door onze woonwijk gaat rijden en ook door 

de tunnel. Je kunt het dan als woordje niet omleidingsroute noemen, maar zo gaat het niet 

in de praktijk dus wel. Daar zijn we eigenlijk een beetje flauw van. Daar staat ook hier als 

misverstand dat er altijd twee rijstroken in beide richtingen open zou blijven. Nou, dat blijkt 

dus ook niet het geval te zijn. Ook weer zo een misverstand dat bij ons dan ligt en wat dus 

helemaal geen misverstand blijkt te zijn. Die belofte wordt dus niet nagekomen en wij 

hebben het gevoel dat we wordt gebruikt. En ik gebruik nu het woord, ik hoor in mijn ook 

heel andere woorden als zij dit lezen hoe Aanpak Ring Zuid met ons, met de woonwijk om 

gaat. Maar gelukkig is er de raad. De raad zien jullie hier op het tweede plaatje. De raad 

heeft een motie aangenomen en in die motie staat dat de tunnel niet mag worden ingezet 

voor sluipverkeer. Wij doen hiermee dus een oproep aan de raad om haar rol te spelen, 

want het vertrouwen dat wij in de wijk hebben in de bestuur van de gemeente is heel erg 

diep weggezakt. En laat het nou niet zo zijn dat ons vertrouwen inderdaad ook zo diep 

wegzakt. Wij doen een beroep op de raad om de motie die zij hebben aangenomen, 

ondertekend door heel erg veel partijen en partijen die hier nu ook in de raad zitten, om die 

motie na te komen. Wij rekenen daarop als woonwijk Helpman. Dank u wel.

00:10:05

Voorzitter: Dank u wel voor uw klemmend beroep. Ik kijk nog even rond of er vragen zijn. De 

heer koks van de SP.

00:10:13

De heer Koks: Goedemiddag. Helder verhaal. Nou hebben we net hiervoor ook een 

bijeenkomst gehad over de mobiliteitsvisie en daarin heeft de wethouder gezegd dat die in 

gesprek is met jullie over de situatie bij jullie in de wijk. Hebben jullie het gevoel dat jullie er 

uitkomen met de wethouder?

00:10:35

De heer Nienhuis: Wij zijn heel blij dat het gesprek weer is opgepakt met de wethouder. Dat 

is inderdaad afgelopen vrijdag geweest en wij hopen op een goede voortzetting. Maar wat 

ons zorgen baart, is dat we keer op keer worden overvallen door weer nieuwe dingen. Wij 

waren in september in gesprek met de gemeente en toen was de afspraak er om snel dat 

gesprek voort te zetten om voor de opbouw van het Julianaplein zaken geregeld te hebben. 

Die twee weken is drie maanden geworden. Gelukkig is er dus wel een gesprek geweest, 

maar we hebben nu nog maar meer een maand de tijd om maatregelen te nemen in 

Helpman zodat de grote hoeveelheden verkeer die voorspeld zijn, niet door onze woonwijk 
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gaan. Dus in die maand moet er heel wat gebeuren. En ik hoop op een goede afloop en ik 

vertrouw er ook op dat de wethouder daar ook daar alles voor in het werk zal zetten wat 

nodig is.

00:11:39

Voorzitter: Dank u wel. U heeft ook nog een vraag van de heer Leemhuis, GroenLinks.

00:11:42

De heer Leemhuis: Dank u wel, Voorzitter. Bedankt voor het inspreken, zeg ik aan de heer 

Nienhuis. Ik had een vrij korte vraag. Bent u het eens dat de strekking van de motie vooral 

gaat, waar u naar refereert in uw stuk, over de eindsituatie? Ik bedoel, dat maakt het voor u 

niet minder prettig dat er op dit moment veel verkeer door uw straat gaat. Maar de motie, 

die gaat over de eindsituatie en daar zullen we natuurlijk ook het college op moeten 

afrekenen of dat ook gebeurd.

00:12:10

De heer Nienhuis: Nou, ik weet niet waar u dat dan leest dat het over de eindsituatie gaat, 

want dat staat er helemaal niet in. Daar staat gewoon in: de eindsituatie, de tunnel is er. Dat 

is de eindsituatie, die tunnel is er al, anderhalf jaar. Nou, dat is de eindsituatie. En in die 

situatie willen we geen sluipverkeer.

00:12:25

Voorzitter: Dank voor uw reactie. Dan zijn er verder geen vragen. Dank voor uw inspraak. 

Dan geef ik het woord aan de heer Kluvers namens Gyas.

00:12:36

De heer Kluvers: Nu doet hij het volgens mij.

00:12:47

Voorzitter: U bent hoorbaar.

00:12:48

De heer Kluvers: Goed. Dank u wel voor de inspraak. Ik wil het graag hebben over de 

faunapassage. Al geruime tijd is er sprake van een plan om een faunapassage onder de Van 

Ketwich Verschuurbrug aan te leggen. Het is een brug vlakbij roeivereniging Gyas en het is 

een brug met drie brugopeningen waarbij roeiers van zowel Gyas als als De Hunze gebruik 

maken van de middelste en de oostelijke brugopening. En de westelijke brugopening is 

ontoegankelijk door de breedte van die brugopening. En het huidige plan van die 

faunapassage zou betekenen dat er onder de oostelijke brugopening, dus die wel gebruikt 

wordt, een bak van 90 centimeter breed wordt opgehangen welke als doorgang moet 

dienen voor wild. Dit zou betekenen dat dan het oostelijke bruggat ontoegankelijk is voor 

roeiers en dat het voor zowel stad in als stad uit door het middelste bruggat gevaren moet 

worden. Nou is dit stuk varen altijd heel erg druk en het zicht is vanwege de lage brug ook 

heel slecht. En om ongelukken te voorkomen verplicht wij onze roeiers en stuurders altijd 

om zoveel mogelijk stuur op het wal te houden. En in dit geval dus het oostelijke bruggat is 

dat als je invaart en het middelste bij de stad uit. En door één van de twee mogelijke 

doorgangen te stremmen, ontstaan er dus hoe dan ook ongelukken op het water. En Gyas 

heeft haar bezwaren al neergelegd en heeft ook voorstellen gedaan om de vaarweg wel vrij 
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te houden. Daar is een document van. Dat kan ik best delen als u het wil. Maar de opties zijn 

wat ons betreft een faunapassage aan de westkant van de brug of het verhogen van die 

passage, want hij is nu gepland om vlak boven water te liggen. Dus als je hem iets verhoogd, 

dan kunnen de bladen van onze boten er wel onder door en dan is er eigenlijk weinig 

probleem. Maar op beide opties is weinig reactie, anders dan dat het niet mogelijk is en we 

missen eigenlijk duidelijke een communicatie op een paar punten, namelijk waarom moet 

die faunapassage überhaupt komen. Daarnaast is het ontwerp van de faunapassage niet 

logisch. Er staat namelijk in een onderzoek van henzelf dat een weg naar beneden richting 

het water door wild niet gebruikt wordt, omdat dat afschrikt, maar dit zit wel in het 

ontwerp. Dus dat is heel gek. Daarnaast is de veiligheid van de roeiers ondergeschikt aan 

een faunapassage die dus misschien niet werkt. En waarom moet het perceel aan de 

oostkant van de brug gemaakt worden, terwijl je aan de Westkant dus twee grotere 

gebieden groen met elkaar verbindt en daar gaat geen vaarverkeer doorheen. Ik heb de 

documenten gelezen voor deze vergadering. Er wordt gezegd dat Aanpak Ring Zuid met Gyas 

in overleg is hierover en dat ze snel tot de conclusie zullen komen. Maar wij herkennen ons 

daar totaal niet in. Dus wat ons betreft helemaal niet gesproken over de veiligheid van onze 

leden, en we hebben daarnaast ook geen idee wat er met onze inout gebeurt of hoe ver de 

plan zijn.

00:15:36

Voorzitter: Dank voor deze inspraak. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Ik had in ieder geval 

één verwacht van Partij voor de Dieren, mevrouw De Wrede.

00:15:44

Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik had een vraag aan de heer Kluvers 

inderdaad. Wij hebben al eens technisch navraag gedaan over deze zaak. We kregen toen 

weinig details boven water, dus het verzoek is of u de gegevens die u heeft, wat al meer is 

dan wij hadden, bijvoorbeeld dat die bak negen centimeter breed zou worden en zo, of u dat 

ook naar de raad toe zou willen sturen? Zodat wij dat zelf even kunnen bekijken.

00:16:10

De heer Kluvers: Ja, dat wil ik wel.

00:16:11

Mevrouw De Wrede: Dat is fijn. En daar wilde ik het eigenlijk bij laten. Dank u wel.

00:16:17

De heer Kluvers: Ja, helemaal goed.

00:16:18

Voorzitter: Ik kijk even naar de heer Kluvers. U wou dat, volgens mij, wel sturen. Als u dat via 

de griffie regelt, dan wordt dat verspreid onder alle woordvoerders. En volgens mij heeft u 

ze op deze manier ook aangemeld. En dan heeft mevrouw Jacobs nog een vraag en daarna 

geef ik nog ruimte voor de heer Ram.

00:16:33

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ik had inderdaad een vraag aan de heer Kluvers. Ik 

zie hier staan: "We zijn hierover met Gyas in gesprek. We willen deze gesprekken naar 
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verwachting op korte termijn afronden." Nou hoor ik u zeggen: "Wij zijn niet in gesprek." Is 

dat ook wat u bedoelt te zeggen dat u niet in gesprek bent of dat u leest dat u vreest dat het 

gesprek niet door u gewenste afhandeling heeft?

00:16:55

De heer Kluvers: De communicatie is heel slecht is. Dus er is een paar maanden geleden een 

keer een gesprek hierover geweest. Wij hebben verzocht om met de ecoloog die hier over 

gaat in gesprek te gaan en die hebben wij nog niet te pakken gekregen gehad. We hebben 

met de woordvoerders hierover gesproken die ons heel weinig kunnen vertellen over de 

precieze invulling van deze plannen. En dus ook wat er met onze input wordt gedaan.

00:17:21

Voorzitter: Dank voor uw reactie. En dan de heer Ram, PVV.

00:17:25

De heer Ram: Dank u wel, Voorzitter. Een vraag aan de heer Kluvers. Bedankt voor uw 

inspraak. Ik heb twee vragen. Wat zouden de praktische bezwaren kunnen zijn om het aan 

de westkant de passage te realiseren? En de tweede vraag waar we toch wat onder zitten, er 

is meestal een probleem met de burgerparticipatie om het zo maar te zeggen, waar schort 

het aan als het gaat om de communicatie met het college?

00:18:03

De heer Kluvers: Op het eerste, wat ons betreft, is het juist beter om het aan de Westrand te 

realiseren. Maar in ons vorige overleg is duidelijk geworden dat de Oostkant gekozen is, 

omdat dat in het werkgebied van Aanpak Ring Zuid ligt. Dus omdat ze daar toch bezig zijn, 

dat ze net zo goed even die faunapassage mee kunnen pakken en de Westkant ligt dan net 

te ver weg om dat te realiseren. Dat is de uitleg die wij hebben gekregen. Over het tweede 

punt, daar kan ik niet heel goed antwoord op geven. Wij proberen hier steeds achteraan te 

mailen en te bellen. Alleen, het lijkt erop dat wij dan met de verkeerde mensen om tafel 

gaan, want er staat ergens dat die faunapassage er moet komen. Alleen, wij kunnen niet 

ontdekken wie dat vindt en wat daar precies de gedachte achter is. Dus die persoon krijgen 

we niet te pakken.

00:18:59

Voorzitter: Hartelijk dank voor uw inspraak. Ik hoop dat het nog lukt om de desbetreffende 

persoon wel te spreken. En ik heb gezegd dat we voortgangsrapportage zouden bespreken, 

maar we bespreken ook nog naar de beantwoording van schriftelijke vragen afsluiting Ring 

Zuid. Dan kijk ik nu de zaal rond om te kijken wie er woordvoering wil doen en dan trapt de 

heer Leemhuis namens GroenLinks af.

00:19:21

De heer Leemhuis: Dank u wel, Voorzitter. Mijn fractie wil om te beginnen de grote groep 

indieners van de schriftelijke vragen van harte bedanken voor die goede vragen. Maar 

misschien niet precies om de reden waarom de vragen werden ingediend, want eigenlijk 

hebben ze het college in de bijeenkomst die we hadden alle antwoorden gegeven en van 

blijk gegeven heel goeie inzichten te hebben over wat we moeten doen gedurende de bouw 

van die tijdelijke [onhoorbaar]. Maar de complimenten zijn natuurlijk dat door die 

alarmistische vragen het duidelijk is geworden dat er inderdaad een grote gebeurtenis staat 
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te gebeuren aan de zuidelijke ring en aan de bouw van die tijdelijke [onhoorbaar]. En 

daardoor, door dit alarmistische stellen van vragen, zijn er misschien voldoende mensen 

langzaam aan het doorkrijgen dat er inderdaad wat moet gebeuren. Het is van februari tot 

en met mei dat er 80.000 minder auto reizigers per dag in de stad moeten rijden. En juist 

door de angst te ventileren dat het helemaal misgaat, zullen misschien nu meer mensen een 

andere route kiezen: bus, fiets, en is dat juist een hele goede zaak. Goeie vragen op.

00:20:35

Voorzitter: Er is een vraag van de heer Koks.

00:20:38

De heer Koks: Ja, Voorzitter, wij hebben die vraag gesteld. Tijdens de presentatie hebben we 

ook die antwoorden gekregen, zo ook ongeveer, maar dat waren de antwoorden van het 

projectbureau. En we willen graag van de wethouder horen wat die er nou van vond. En 

toevalligerwijze kwamen de antwoorden redelijk met elkaar overeen zodat wij weten waar 

we aan toe zijn van de politiek verantwoordelijk [onhoorbaar] daarin.

00:21:06

De heer Koks: Ik hoor geen vraag en ik zie daarin een bevestiging dat het goed was dat er 

alarmistische vragen werden gesteld, zodat het duidelijk is voor alle Groningers en voor 

mensen van heinde en ver, dat ze beter in die tijd even met de fiets thuiswerken of met de 

bus of trein moeten gaan reizen.

00:21:23

Voorzitter: U heeft wel een vraag van mevrouw Jacobs.

00:21:28

Mevrouw Jacobs: Dank u wel. Wij zijn ook heel blij met ons dat wij die afdeling 

communicatie van het projectbureau hebben geholpen en Groningen bereikbaar in de 

gemeente. Dus dat hebben we ook heel graag gedaan. We zullen nog even nadenken over 

onze communicatiefactuur, denk ik, maar daar komen we vast wel uit. Maar een tweede 

deel van wat u zegt, dat u blij bent dat alle mensen met de fiets komen of met de bus en ik 

noem er even bij het met de trein. Maar wat mij nou -en dan kom ik zo in mijn woordvoering 

nog wel even op terug, maar ik zou de vraag alvast aan u willen stellen- er staat ook in: 

"Indien noodzakelijk kunnen er extra bussen worden ingezet." Er zijn nog geen afspraken 

gemaakt met het spoor en daar is in ieder geval geen mogelijkheid want de vaak bewaakte 

fietsenstalling wordt niet uitgebreid. Dus waar haalt u uw blije gevoel vandaan dat als alle 

mensen, alle 80.000 mensen in de bus gaan, dat ze in een preek in een corona tijdperk niet 

uit de bus vallen, zoals onlangs in de trein richting Delfzijl is gebeurd?

00:22:23

De heer Leemhuis: Ja, het is een boeiende vraag, maar het komt er eigenlijk heel simpelweg 

op neer: wij hebben bij de gemeente, bij de provincie, bij Groningen bereikbaar, hele 

competente mensen die precies weten waar ze mee bezig zijn en samen met Aanpak Ring 

Zuid gaan ze het beste doen wat kan. We zullen overlast hebben zoals we dat al jaren 

hebben en nog jaren zullen hebben door de aanleg van de zuidelijke ring. En ik heb er alle 

vertrouwen in dat in de tussentijd alles wordt gedaan om dat goed te laten gaan. En 

inderdaad, het is dus ook heel belangrijk dat mensen thuis gaan werken, spits mijden, dat 
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mensen zo veel mogelijk met de fiets gaan en zoveel mogelijk met de trein, met de bus. En 

als dat is wat de vraagstellende fracties hebben bereikt, dan is dat alleen maar goed. Ik wil 

graag door.

00:23:09

Voorzitter: U heeft nog één vraag van mevrouw De Wrede.

00:23:12

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Er zijn in de afgelopen weken tijdens die drukke 

periodes een paar ongelukken gebeurd in de zuidelijke stadswijken tussen automobilisten en 

kinderen op de fiets. En dat is niet zozeer de reden waarom wij die brieven van burgers op 

de agenda hebben staan, maar het is wel één van de redenen dat een aantal politieke 

partijen in ieder geval zich druk maakt om alles dat er op dit moment gebeurt in de 

verkeersafwikkeling in het zuiden van de stad en alles dat nog op het punt staat te gebeuren. 

En gezien de reële bezwaren die er zijn om de burgers en de reële ongelukken, moet ik toch 

wel zeggen dat ik de term alarmistisch echt badinerend en beledigend vindt voor zowel de 

raadsfracties die daarbij betrokken waren als bij de burgers die zich druk maken om de 

verkeersveiligheid in de stad. Is de heer Leemhuis het daarmee eens?

00:24:20

Voorzitter: Mevrouw De Wrede, ik ga u wel even onderbreken, want dit is gewoon een 

mededeling. Dit staat in het verslag straks en dan geef ik de heer Leemhuis nog de tijd om 

zijn woordvoering af te ronden.

00:24:29

De heer Leemhuis: Nou, volgens mij moet mevrouw de Wrede gewoon wat scherper zijn in 

het onderscheiden van wat ik gezegd heb.

00:24:35

Voorzitter: Ik gaf u het woord om uw woordvoering af te maken.

00:24:37

De heer Leemhuis: Dat ga ik nu ook doen. Na de woordvoering van mevrouw De Wrede wil ik 

ook nog mijn woordvoering even afmaken. Ik doe niets af aan de gevaren en de problemen 

die er gebeuren in het verkeer, maar die vragen die daartoe gesteld zijn, hebben ze niets van 

doen. Die vragen gingen over een verkeersinfarct dat dreigde. Daarvan heb ik gezegd dat het 

goed is dat die alarmistisch waren, zodat iedereen weet dat je alternatieven moet zoeken 

gedurende de aanleg van die tijdelijke [onhoorbaar]. Dan is de tijd krap geworden. Wat ik 

mooi vind, wat we ook in de brief lezen, is dat er extra aandacht zal zijn voor omleidingen 

met name voor fietsers. Ik ben blij dat het college ook toezegt daar ook extra controle op te 

hebben. Ik lees over een drietal onderwerpen faunapassage Buitenhof in Helpman dat het 

college nog in gesprek is over die verschillende onderwerpen. Ik ben wel benieuwd naar wat 

het college al kan zeggen over met name de faunapassage. Ik ben benieuwd hoe het straks 

gaat worden met het Buitenhof, maar dat wachten we af. En over Helpman ben ik ook 

benieuwd of het college al enige zicht heeft hoe dat zit, of er wat aan gedaan kan worden en 

hoe dat proces verloopt met mensen in Helpman. En tot slot ligt de neiging om te zeggen: 

"Misschien tuigen we dit onderwerp iedere keer wel erg groot op om te bespreken, terwijl 

als ik er nu naar kijk, we een aantal paar kleine puntjes hebben waar we het over hebben. En 
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misschien kunnen we ook eens een keertje niet te lang stil staan bij de zuidelijke ring en dan 

tijd voor andere onderwerpen in de raad behouden." Dank u wel, Voorzitter.

00:26:22

Voorzitter: Dat zou kunnen, maar we nemen de tijd wel, want die staat op de agenda. De 

heer Koks voor uw woordvoering.

00:26:27

De heer Koks: Ja, het zal de heer Leemhuis vast niet ontgaan zijn bij die zuidelijke ring dat we 

drie jaar vertraging hebben en 100 miljoenen te kort hebben gedraaid zodat enige alertheid 

vanuit de politiek verantwoordelijke club wij op dat onderwerp nou vooral vast niet schaadt. 

Wat vindt u daarvan?

00:26:42

De heer Leemhuis: Nee, hoor, dat klopt natuurlijk helemaal. En de heer Koks weet ook dat hij 

mij--.

00:26:45

Voorzitter: Ik had de heer Koks tijd gegeven voor zijn woordvoering en niet voor allemaal 

discussies.

00:26:49

De heer Leemhuis: Dit klonk als een vraag.

00:26:50

Voorzitter: Ja, dus hij mag die vandaag dan na afloop stellen bij de koffie en de heer Koks 

mag zijn woordvoering houden.

00:26:55

De heer Leemhuis: Voorzitter, dan zou het wel mogen. Hij stelt mij een vraag dat ik die even 

kan beantwoorden.

00:26:59

Voorzitter: Ja, maar nu even niet want we wouden het punt niet groter maken dan het zou 

moeten. Dat heeft u net zelf gezegd, dus dat wou ik dan ook nu doen.

00:27:07

De heer Koks: Nou dus een deel van mijn verhaal heb ik dus al gestoken. Op de rapportage 

over die periode die al weer bijna vier maanden achter ons ligt, hebben we niet zoveel aan 

te merken, zoals de heer Leemhuis ook als zegt. Bewoners van de [onhoorbaar] weg zijn 

helemaal blij met de aankondiging dat de [onhoorbaar] brug na maart uitsluitend nog 

gebruikt wordt in het bouwverkeer. Bewoners van De Zaayer zijn tevreden over de inzet van 

de mediator en de oplossingen die daari zijn aangedragen. Bewoners van de Ketwich 

verschuurlaan hebben hun klachten gecombineerd met die van Goeman Borgesius. En wij 

zijn benieuwd wat het college vindt van deze klachten uit Helpman. Daar heeft de 

wethouder net al wat over gezegd. En over die motie of over die monitoring rond de 

Helperzoomtunnel is uitgevoerd, en wat daar het resultaat van is. De enige vraag die de SP-

fractie nog resteert of het geluidscherm voor de bewoners van de Julianaweg ondertussen is 

geplaatst, want dat was 1 augustus nog niet het geval. Volgens de motie over het 

akoestische schap bij de Buitenhof werd van het college per 1 oktober uitsluitsel verwacht. 
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Nu die variant onderzocht wordt over de hele lengte tussen Stadspark en ook de viaduct 

Hoogkerk, vinden we dat uitstel prima. Maar kan het college wel toezeggen dat voor de 

collegewisseling er een voorstel in de raad ligt? Anders wordt dat uitstel wel heel erg lang. 

Wat zegt u?

00:28:28

De heer Ram: [onhoorbaar].

00:28:31

De heer Koks: Over de totale geluidswal die zonnewal langs Buitenhof. Dan over de 

financiële stand van zaken zijn wel benieuwd of de Postma Laçin motie in de Tweede Kamer 

van eind vorig jaar al resultaat heeft opgeleverd. Die minister, ja, welke was het ook alweer? 

Werd daarin gevraagd om een financiële bijdrage van de Rijkswaterstaat in de korte van de 

zuidelijke ring. Vervolgens is de commissie Remkes aan de slag gegaan over de oorzaken en 

de verantwoordelijkheid voor die tekorten. En wanneer komt de uitkomst van dat 

onderzoek? Verder hebben we ambtelijk vernomen dat de aanpassing voor de Brailleweg 

voor een deel nog niet in de raming zit. Even zo dat er een BTW-risico gelopen wordt over 

een bedrag van 75 miljoen, dus over een bedrag, niet van 75 miljoen, waar de discussie met 

de belastingdienst niet over heeft afgeleid. Gezien de ervaring met de financiële toestand, 

wil ik dat toch eventjes markeren. In de presentatie van een paar weken terug en het 

antwoord op de schriftelijke vraag heeft onze fractie een redelijk beeld van hetgeen de stad 

het komend half jaar boven het hoofd hangt. Op papier ziet het er als doende uit. Dan tot 

slot, Voorzitter, komen deze rapportage de naam tegen Zuiderplantsoen in plaats van het 

Sterrenbos. Het kan zijn dat we in dit ellenlange project niet goed hebben opgelet en dat het 

Zuiderplantsoen allang gebezigd wordt. Maar wij hechten aan de naam Sterrenbos. Al was 

het alleen maar om de verwarring met het Zuiderpark een paar 100 meter verderop te 

vermijden. Om nou te voorkomen dat we hetzelfde gedoe krijgen als met de naam van het 

Noorderstation, horen we graag van de wethouder dat het sterrenbos het sterrenbos blijft. 

Dank u wel.

00:30:09

Voorzitter: Dan heeft u één vraag van de heer Leemhuis.

00:30:12

De heer Leemhuis: Ik denk dat de heer Koks gelijk heeft. Het Zuiderplantsoen is altijd 

gebruikt. En weet de heer Koks dan dat het idee daarachter is dat het Sterrenbos en de 

begraafplaats en de zone langs Papiermolen samen het Zuiderplantsoen heet.

00:30:28

Voorzitter: Waarvan akte. En dan kijk ik even rond wie een woordvoering wil houden. 

Niemand hoeft nog wat te zeggen? Oh, de heer Staijen. Stadsplein, ik neem aan ook 100 

procent.

00:30:41

De heer Staijen: Beide. Dank u, Voorzitter. De heer koks zei het ook: het project loopt qua 

tijdsplanning en ook financieel redelijk op schema. Maar mijn fractie maakt zich ook grote 

zorgen over de gevolgen van de drie maanden lang geheel of gedeeltelijk afsluiten van dat 

Julianaplein. Het zuidelijke deel van de stad en vooral Helpman heeft nu al hele grote 
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problemen met de enorme verkeersdrukte op onder andere Goeman Borgesiuslaan en de 

Savornin Lohmanlaan. En de bewoners vragen hier ook al jaren aandacht voor. De inspreker 

nu net ook al weer, maar ze voelen zich niet gehoord en adequate maatregelen daar blijven 

uit. Integendeel zelfs, de aangekondigde maatregelen voor nu weer de afsluiting van het 

Julianaplein, zullen de verkeersdruk op deze wijk nog enorm gaan verzwaren. De raad, 

Voorzitter, hij is daarnet ook door een inspreker al aangestipt, heeft in 2013 hier al over een 

motie aangenomen. De Helperzoomtunnel motie. En ik haal de vraag van zowel de inspreker 

als van de heer Koks daarnet: hoe en wanneer denkt het college nu eigenlijk invulling aan die 

motie te gaan geven? Dan, Voorzitter, door het uitvallen van het Julianaplein wordt er 

zogenaamd gridlock voorzien, tenzij het aantal verkeersbewegingen met 80.000 per dag 

wordt verminderd in de stad. Zowel in antwoord op onze schriftelijke vragen als in de 

infosessie is verklaard dat de gemeente in gesprek is met de betrokken organisaties en dat 

deze begrip hebben voor het probleem. Ja, begrip, daar hebben we eigenlijk twee vragen 

over. Ten eerste: in hoeverre zijn er nu eigenlijk harde afspraken gemaakt met bedrijven en 

instellingen om die 25 procent vermindering van die keerstroom zeker te gaan stellen. En de 

tweede is: welke maatregelen heeft de eigen gemeentelijke organisatie getroffen om het 

gevoer van haar eigen werknemers, haar cliënten te verminderen en vooral om de deelname 

van al die rode gemeentelijke autootjes aanzienlijk te beperken aan het verkeer. Tot zover.

00:32:42

Voorzitter: Dank u wel voor uw woordvoering. Dan is mevrouw de Wrede van Partij voor de 

Dieren aan de beurt.

00:32:48

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Vanaf 11 februari moet inderdaad dat 

Julianaplein zo'n 13 weken afgesloten worden in verschillende fases. En gezien de huidige 

drukte maken wij ons nu al zorgen of dat wel goed gaat komen, net zoals mijn buurman 

zonet zei. En het is ook een feit dat dit helemaal niet zou gebeuren, want het was een eis in 

het bestek dat het verkeer alle kanten op zou moeten kunnen. Dit had men weer over ons 

heen uitgestort, net zoals die drie jaar vertraging en met name de drie jaar vertraging en de 

extra kosten die er allemaal bij komen. En de Partij voor de Dieren vraagt zich af: moeten we 

hier hier steeds in meegaan? Want het is wel de gemeenten die straks de vergunning moet 

gaan leveren voor de stremming.

00:33:48

Voorzitter: U heeft een vraag of een interruptie van de heer Leemhuis.

00:33:50

De heer Leemhuis: Ik ben benieuwd wat het alternatief van de Partij voor de Dieren dan is? 

Het niet in in meegaan en wat dan?

00:33:58

Mevrouw De Wrede: Nou, we kunnen vast die bouwput wel weer dichtgooien en de boel op 

een eenvoudige manier weer lappen. En je kunt natuurlijk ook zeggen: "Ja, we zitten er nu 

in." Zo gaan die dingen, je [onhoorbaar] een fuik in en je komt er niet meer uit. Maar 

desondanks moet je misschien toch proberen om steeds daarboven te hangen, boven de 

situatie waar je met z'n allen bent verkeerd geraakt. En gaat het college vergunning verlenen 
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voor het afsluiten omwille van het Julianaplein? Dat is een vraag die wij hebben. En 

overweegt u ook om dat niet te doen? Hebt u gelijk gezegd: "Oh, nee prima, jong, we gaan 

dertien weken het Julianaplein afsluiten."

00:34:51

Voorzitter: Nog één interruptie van de heer Leemhuis.

00:34:55

De heer Leemhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik kan best een heel eind meegaan in 

redeneringen van andere partijen. Maar is de Partij voor de Dieren nu echt serieus aan het 

zeggen: "We gaan nu, terwijl al zoveel gebouwd is en al zoveel klaar is, nu het hele project 

stopzetten, die put dichtgooien en een beetje plussen en minnen en dan is het klaar." Is dat 

echt een serieus voorstel van de Partij voor de Dieren vanavond?

00:35:19

Mevrouw De Wrede: In principe is dat inderdaad een serieus voorstel, in ieder geval om 

serieus te kijken naar die mogelijkheid. En natuurlijk zal dat ook een heleboel geld kosten, 

maar het alternatief is dat het Julianaplein dertien weken is afgesloten en dat er dertien 

weken een enorme verkeerschaos zal zijn, met alle gevolgen van dien. En dat vinden wij ook 

een zeer ernstige situatie. En het is te makkelijk om daar maar gewoon aan voorbij te gaan 

van: "Nou, ja, maar we kunnen nu niet meer terug en we kunnen nu niet meer zo." Nou, we 

kunnen denk ik, nog van alles. U kunt iedere dag een nieuw begin maken, zal ik maar zeggen. 

Er is volgens mij overigens ook nog helemaal niet zoveel gebeurd en valt dat allemaal zwaar 

tegen, mede door personeelsgebrek en materiaalgebrek. Dat kan niemand worden kwalijk 

genomen, want ja, dat is wel een beetje onvoorzien.

00:36:25

Voorzitter: Zou u wel willen afronden?

00:36:27

Mevrouw De Wrede: Ja, ik zal afronden. Stel u voor dat het college daadwerkelijk wel 

toestemming gaat geven om die stremming omwille van het Julianaplein door te laten gaan. 

Dan wordt het met name heel druk daar bij de laan van de vrijheid en de laan corpus den 

hoorn. En één van de maatregelen die niet wordt genoemd, is het verlagen van de 

maximumsnelheid. Dus ik zou graag aan de wethouder willen vragen: is dat een maatregel 

waar toch over wordt nagedacht. En tot slot zou ik willen vragen om inderdaad te kijken 

naar de invulling van de motie Helperzoom die in 2013 is aangenomen. Dank u wel, 

Voorzitter.

00:37:10

Voorzitter: Hartelijk dank. Dan kijk rond wie een woordvoering wil doen. De heer Ram, PVV.

00:37:20

De heer Ram: Dank u wel, Voorzitter. Ik zal me beperken tot twee of drie vragen. De heer 

Nienhuis heeft een duidelijke inspraak gehad. Hoe gaat het college de sluiproutes en het 

sluipverkeer in Helpman voorkomen? Welke maatregelen gaat de wethouder nemen? En 

gaat de wethouder ook in gesprek met de vertegenwoordigers van deze wijk. Daarnaast 

Gyas had ook een goed [onhoorbaar], denk ik. Waarom kan de gemeente, provincie en de 
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Aanpak Ring Zuid niet tot meer flexibiliteit laten zien als het gaat om de keuze van een 

faunapassage? Dat is toch niet zo heel erg ingewikkeld. Waarom moeten wederom burgers 

weer zo veel moeite doen om met de juiste persoon in contact te komen? Het is toch een 

noodgreep dat iemand moet inspreken om gehoord te worden? Ik vind dat wel pijnlijk. Dus 

graag een reactie van het college hierop. Dank u wel, Voorzitter.

00:38:29

Voorzitter: Dank u wel, de heer Ram. Wie kan ik nou het woord geven? De heer Venhuizen, 

D66.

00:38:34

De heer Venhuizen: Ik zat te denken en het zou wel mooi zijn als ook daadwerkelijk in 2024 

bij het tienjarig jubileum dat er ooit een motie is ingediend met deze raad, wordt het stil 

asfalt in Hoogkerk dat het er dan ook daadwerkelijk ligt. Het is mooi dat er nu toch echt de 

pijpleiding lijkt te zitten. Dat was mijn bijdrage vandaag.

00:38:54

Voorzitter: Dank u wel voor deze korte bijdrage. Wie kan ik nou het woord geven? De heer 

Ubbens, CDA

00:38:58

De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Ik ga het ook kort houden. Tuurlijk zien we dezelfde 

worsteling ook wel een beetje als de Partij voor de Dieren. Alleen, wij zien ook gewoon een 

project wat wij wel afgerond willen hebben, wat er veel vertraging heeft gehad. En dan komt 

dit voorbij. We moeten het een soort van slikken deze tijdelijke buitendienststelling van 

gedeeltes van het Julianaplein. Het blijft wel een beetje vreemd dat we er ooit vanuit gingen, 

van het idee, er blijft altijd twee keer twee banen open en dat dat nu ineens voor u 

eenperiode niet zo is. De uitleg van waarom dat nodig, is nog niet altijd heel uitgebreid 

geweest. Dat komt door de Papiermolen tunnel die moet worden aangelegd. Verder zijn we 

er niet gekomen qua waarom het echt niet anders kan. Dus daar zal nog wel wat meer uitleg 

bij kunnen komen, denk ik, van waarom is het echt zo noodzakelijk om dit te doen? En 

waarom is er geen alternatief? Dan komen we ook bij de problemen rond bijvoorbeeld de 

alternatieve routes die dan nu worden voorgesteld. Ja, het klopt dat wij hebben gezegd: "De 

route langs Helpman moet geen sluiproute worden." En we gaan nu inzetten als als 

omleidingsroute af en toe. Dat is tegenstrijdig. En dat zou misschien nog niet eens een 

probleem zijn als het nu niet al te vaak als zodanig wordt gebruikt. Dan vragen we ons ook af 

misschien dat er toch nog een keer naar die maatregelen gekeken moet worden. Aan de 

andere kant, uiteindelijk de uiteindelijke situatie als de ringweg af is en we dan daarom 

denken: we moeten zo snel mogelijk door deze zure appel heen misschien. Als die ringweg 

af is, dan gaat natuurlijk een heel groot deel van het sluipverkeer hoogstwaarschijnlijk wel 

weg, want dan heeft het geen geen zin meer, denk ik, om daar om te rijden, als je gewoon 

vloeiend, zonder te stoppen langs het Julianaplein kan. Maar goed, daar laat ik het bij.

00:40:47

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Niejenhuis, PvdA. Woordvoering neem ik 

aan?
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00:40:52

De heer Niejenhuis: Ja, dank, Voorzitter. Dank aan het college voor de uitstekende 

voortgangsrapportage. Fijn om te horen en ook te zien dat het project goed op gang is 

gekomen weer en dat er actie wordt genomen richting Buitenhof en een aantal andere 

zaken die daar ook in genoemd zijn. Wij gaan ervan uit dat het college goed in gesprek is met 

de mensen in met name Helpman en dat daar ook een oplossing uit gaat komen. Daar wou 

ik het graag bij laten.

00:41:15

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Jacobs, VVD.

00:41:18

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Wij hebben niet heel specifiek vragen over de 

voortgang, maar wij willen in ieder geval wel ingaan op de uitvoering van de motie rust voor 

de Buitenhof en de zijnen stemmen we ons positief. En we hopen ook dat de realisatie 

daadwerkelijk plaats gaat vinden. Dus dat de rust in het Buitenhof ook komt. Ik ben 

benieuwd naar uw reactie ook op de inspreker uit de uit Helpman. Ik zou graag willen dat u 

daar op reflecteert. En ik ben even benieuwd, de bijdrage van de voorzitter van Gyas heeft 

me wel getriggerd en dat is een beetje het lot van dit college op één of andere manier, dat 

ze af en toe ons voorhouden dat ze in gesprek zijn en dat de burger het idee van gesprek en 

praten met en tegen en over toch wat anders interpreteert. Maar wat ik heel graag zou 

willen weten, denkt u dat de afloop van de gesprekken zodanig is dat de voorzitter van Gyas 

tevreden is? Of denkt u dat u de voorzitter van Gyas gaat teleurstellen? En het zou mij en 

mijn partij een lief ding zijn als we oprecht met Gyas in gesprek gaan en dat Gyas ook ervaart 

dat er ook met hun in gesprek is gegaan. Dan heb ik nog even een aantal vragen over het 

afsluiten van de Ring Zuid. Ik had daar met de heer Koks ook al wat over. En dan is het zo 

van: stellen de antwoorden je nou tevreden of niet? En dat is net een beetje hoe je ernaar 

kijkt? Wat mijn fractie opvalt is dat we deels ook in gesprek zijn, maar dat, wat ons betreft, 

de oplossing er nog niet is. En dat baart ons echt wel heel veel zorgen. Er zijn een aantal 

dingen die bijvoorbeeld in het OV tot grote problemen leiden, is in de spits de scholen. Wat 

wij nou fijn zouden vinden om te horen dat bijvoorbeeld met Noorderpoort de Hanze aan 

het Alfa-college en De rug is afgesproken dat ze in die twaalf weken pas om tien uur gaan 

beginnen. Dat zou bijvoorbeeld een substantiële oplossing zijn voor de spits. En dat u in 

gesprek bent met de busmaatschappij om eventueel op te schalen, dan denk ik, dan hebben 

we de [onhoorbaar] en dan weet ik niet of we het dan nog kunnen oplossen. En opschalen 

vanuit treinvervoer, ik denk dat weinig mensen het idee hebben dat dat heel snel op korte 

termijn gaat. En juist in dat OV hechten wij toch wel heel erg waarde aan ook de veiligheid 

en gezondheid, want we zitten natuurlijk in een iets andere periode dan pak hem beet, drie 

jaar geleden, toen we nog veilig, als het ware als haring in een ton, want dan zei ik wel eens: 

"Als je dan valt, doe je je in ieder geval geen pijn." En nu hebben we toch een ruimte, een 

personale space, ook voor de veiligheid en de volksgezondheid, heeft toch een andere 

impact is. Ik zou ook graag willen dat u daar ook op reflecteert en wat dat zou moeten 

betekenen voor de uitbreiding van het OV in die tijd. Dus in die zin, ik heb het idee dat het 

college dan wel het projectbureau en Groningen bereikbaar goed bezig zijn en dat ze alles in 

scope hebben, maar dat ik nou daadwerkelijk het idee heb: er zijn ook dingen geregeld. Dat 

heeft mijn fractie niet. Dus ik zou graag willen dat u bijvoorbeeld specifiek ingaat over dat 
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overleg met die scholen, over die aanvangstijden, of dat loopt, of dat goed komt, of dat het 

überhaupt niet gaat gebeuren, dat het gecanceld is. En enigszins over dat wat ik net gezegd, 

over het openbaar vervoer. En de rest laat ik eerst nog even.

00:44:27

Voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. Dan kijk ik nog naar mevrouw Moorlag, ChristenUnie.

00:44:34

Mevrouw Moorlag: Bedankt, Voorzitter. We kunnen het heel erg kort houden. Allereerst 

vinden wij het ook spannend wat eraan zit te komen met de tijdelijke [onhoorbaar]. En 

volgens mij vindt iedereen dat, maar wordt er ontzettend veel aan gedaan en daar worden 

we ook graag van op de hoogte gehouden. Hopelijk besluiten de mensen om de fiets te 

nemen in plaats van de auto en komen ze erachter dat het eigenlijk heel erg prettig is. En 

verder zijn we wel benieuwd naar de gesprekken met de mensen in Helpman, wat het 

college daarover te zeggen Dank u wel.

00:45:07

Voorzitter: Dank u wel. En de heer Bosch knikt mij toe dat dat zijn woordvoering was. En dan 

het hebben alle fracties het woord gevoerd. En dan kijk ik links van mij, voor de kijkers rechts 

voor de beantwoording door het college. De wethouder.

00:45:17

Wethouder Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb het per partijen opgeschreven. Ik zal er 

even thema gewijs bij langsgaan. Eerst over Helpman, de inspreker was het eerste. We 

hebben daarmee gesproken. De heer Ram zegt: "Hoe kan het nou dat u niet met die mensen 

spreekt." Volgens mij zei de inspreker dat ik afgelopen vrijdag met ze gesproken heb. Ook 

persoonlijk, ook als ambtenaren zijn we regelmatig met ze in gesprek. Dus ik ben ook 

meerdere keren met ze in gesprek geweest. Soms zijn het vertegenwoordigers van 

individuele straten: Goeman Borgesiuslaan, dan wel Savornin Lohmanlaan. Voor ons is het 

van belang om met de hele wijk te spreken Het wijkcomité Helpman was ook afgelopen 

vrijdag aanwezig. Daar spreken wij mee en daar zoeken we naar oplossingen, zowel voor de 

korte termijn en dan gaat over de tijdelijke [onhoorbaar] of het tijdelijke Julianaplein. Daar 

spreken over met Groningen bereikbaar. Vanuit de wijk komen er een aantal mogelijke 

oplossingen, die gaan we aanhouden tegen gedachtevorming bij Groningen bereikbaar, onze 

professionals. Die weten hoe dat moeten. We hebben iets met de stoplichten verandert, de 

stoplichten anders ingeregeld, zodat als het voor het oneigenlijk verkeer een minder 

aantrekkelijke route wordt, voor een wat langere termijn gaan we samen met de met de 

wijk, gaan we het ingenieursbureau Witteveen en bos inschakelen om samen met hun. Dat 

gaan we deze week doen. De opdracht: welke vraag stellen we nou eigenlijk precies? 

Articuleer nou eens die vraag. Daar gaat het om een wijksegmentering. En het moet niet zo 

zijn als de ene straat ontlast wordt dat het voor een andere straat wat betekent. Dus het 

moet niet op straatniveau, maar op wijkniveau. En die wijkniveau gaat in samenhang met de 

rest. Maar ik zeg ook eerlijk en dan heb ik de mensen ook gezegd: "Het wordt geen 

stiltegebied." Het is een zuidelijke ringweg, die legt daar vlak naast en dat betekent dat 

tijdens die ombouw, dat daar gewoon overlast gaat zijn. De heer Nienhuis zegt: "Het is geen 

omleidingsroute." Dat klopt, de officiële omleidingsroute is via de West, Noord en Oostelijke 

Ringweg of andersom. Maar een feit zal zijn dat niet elke auto daar langsgaat. We kunnen 
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dat niet afdwingen. We kunnen niet zeggen aan een auto: "Jij moet hier niet zijn." Dus jij via 

een ingreep in het stuur mechanisme, kun je dan niet naar links sturen. Dat kan allemaal 

niet. Dus auto's kunnen daar langs. En het is dus verstandig als je weet dat dat gaat 

gebeuren, om te kijken: welke maatregelen zou je moeten nemen om die overlast, de extra 

drukte die er gaat zijn, dat is nou eenmaal inherent aan de locatie waarop deze wijk zich 

bevindt ten opzichte van de Ring Zuid, om die overlast binnen de perken te houden. Dat kan 

met het aanpassen van de verkeersregelinstallatie, de stoplichten. Dat kan vaak met 

optische versmallingen. Dat kan zijn door het inrichten van het eenrichtingsverkeer. Dat kan 

zijn door allerlei andere maatregelen. Daar denken we over na, hebben over nagedacht, 

daar zijn beelden bij. Als de heer Nienhuis zegt: "Dit zou geen omleidingsroute zijn." Dat 

klopt, het is geen officiële omleidingsroute. Daar hebben we het ook met Google Maps en 

Apple Maps over om die omleidingsroutes op een goede manier in de systemen te krijgen. 

Maar er zullen auto's en er zullen meerdere auto's door de Goeman borgesiuslaan of de 

Helpman gaan dan normaal gesproken het geval is. Uiteindelijk in de eindsituatie en de 

motie uit 2013 ziet natuurlijk daarop. Toen was er nog geen sprake van een tijdelijk 

[onhoorbaar]. En door die eindsituatie zou het rustiger moeten zijn, omdat dan de A28 en A7 

een stoplichtvrije en een pri-vrije weg zou zijn. Dus als je van a naar b wil, is dat voor heel 

veel gevallen de snelste weg. Vergeet niet dat 80 procent van de mensen die gebruik maakt 

van de zuidelijke ringweg of van de ringweg bestemming de stad heeft. Dus sluipverkeer en 

bestemmingsverkeer, dat is niet altijd duidelijk te onderscheiden. Moet je daar nou zijn? Is 

dat de route die je moet nemen of is dit iets anders? We zijn dus met ze in gesprek, samen 

met Groningen bereikbaar, samen met de professionele ingenieursbureau om de vraag te 

articuleren hoe het in de uiteindelijke situatie eruit zou moeten zien, maar een stiltegebied 

wordt het niet. Er zal overlast zijn en daar zijn we ook duidelijk in. Tot zover Helpman, 

Voorzitter. Ik ga verder naar Gyas, de tweede inspreker, de faunapassage. Waarom een 

faunapassage en waarom aan die kant? Die faunapassage is een onderdeel van een keten. 

Dus het zou zonde zijn als de fauna, de dieren op de ene plek wel in object kunnen passeren. 

En dan komen ze bij de Ketwich Verschuurbrug bij Gyas, dan moeten ze het [onhoorbaar] 

oversteken. Hoe stellen we dat voor? En dan moeten ze naar de westkant en dan verder 

weer aan de oostkant. Dus dat is een keten die aan de oostkant van het kanaal moet 

plaatsvinden. Het gaat over een faunapassage van een centimeter op 90, overblijft nog een 

breedte van zes meter. Dat betekent voor zover de roeivereniging niet de middelste opening 

wil gebruiken, omdat daar misschien boten staan te wachten, dat ze dan tijdelijk de 

roeispanen even in moeten houden totdat die brug gepasseerd is en dan kunnen ze nog 

verder. Dat is lastig, maar we moeten ook een afweging maken met het belang van de fauna 

die van die faunapassage, nogmaals een onderdeel van een keten van faunapassage, aan die 

kant van het kanaal moeten plaatsvinden. Daarover waren we in gesprek en we zouden 

graag weer in gesprek willen. Maar het feit is dat de pogingen die wij gedaan hebben om in 

contact te komen met Gyas vruchteloos zijn gebreken. Eigenlijk is dit moment van de 

inspreker, het eerste moment waarop wij als gemeente weer in gesprek zijn met de Gyas. 

Het is sneu, maar de telefoon werd niet opgenomen en de mail werd niet beantwoord. Dus 

onze pogingen om met de Gyas in contact te komen om juist om hierover te spreken zijn 

helaas op niets uitgelopen. Dus als de VVD vraagt en de heer Ram vraagt hetzelfde: 

"Waarom is dat zo?" Het moet bij elkaar komen. We zijn blij met het feit dat Gyas contact 
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opneemt, graag met ons in gesprek wil, maar voor die faunapassage hebben we dus 

inhoudelijk goede redenen om die faunapassage aan die kant van het kanaal te doen. En wij 

denken dat het tijdelijk en zeker als je voldoende vaart hebt, dat moet ook te doen zijn. Daar 

moet die brug op een goeie manier gepasseerd kunnen worden. Zes meter blijft er over, 90 

centimeter gaat er van af. We denken dat, gezien in alle afwegingen van de belangen, dat 

acceptabel is.

00:51:22

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Bosch, Student en Stad.

00:51:26

De heer Bosch: Ja, dat klopt, Voorzitter. Het laatste over die communicatie, dat is vervelend, 

dat weet ik het precieze niet van, dus ik hoop dat dat nu snel opgelost kan worden. Maar het 

gaat natuurlijk over een belangenafweging en u de wethouder schetst dat het roeiverkeer 

prima nog beide kanten op kan gaan. Nou, ik ben ook geen roeier, ik heb er geen verstand 

van, maar de mensen van Gyas zeggen heel duidelijk: "Nee, dat kan dan niet. Dan moeten 

we allebei onder dezelfde brugopening door. Het is niet zo dat mensen aan het wachten zijn.  

Die brug gaat niet open, die roeiers zijn heel laag is, dus die gaan daar onderdoor. En mijn 

vraag aan de wethouder zou zijn: als we dat uitzoeken en het blijkt inderdaad dat zij niet 

meer veilig kunnen groeien daar, gaan we dat dan aanpassen?

00:52:14

Wethouder Broeksma: Wat u als vraag stelt is het onderdeel van een gesprek dat we met de 

Gyas graag willen voortzetten, maar uiteindelijk als blijkt dat niet beide kan, dat of die 

faunapassage moet dan verdwijnen of moet aan de andere kant. Dus dat de keten van 

faunapassages onderbroken wordt, zul je dat moeten afwegen tegen het ongemak of de 

onmogelijkheid van Gyas om daar goed te kunnen roeien. Dus dat is een afweging die wij 

zullen moeten maken. En dat is een onderdeel van het gesprek. Misschien zijn er nog 

alternatieven die wij niet in gedachten hebben: ietsje hoger, ietsje lager, ietsje smaller, ietsje 

breder. We wilden met Gyas in gesprek kunnen, maar helaas heeft dat gesprek de afgelopen 

maanden niet kunnen plaatsvinden tot onze spijt.

00:52:52

Voorzitter: De heer Niejenhuis, PvdA.

00:52:53

De heer Niejenhuis: Ik wil nog even op dit punt aansluiten. Ik heb zelf wel geroeid in Gyas 

heeft een wat ongelukkige positie in de zin van dat zij onder heel veel dagen bruggen door 

moeten en dat is best wel tricky en ingewikkeld. Je hebt ook geen wedstrijdbaan meer in 

Harkstede, dus dat moet ook allemaal daar op het water gebeuren, dat trainen. Ik wil heel 

graag dat voor deze mensen een werkbare en veilige oplossing wordt gevonden. Dus ik wil 

het college wel oproepen om daar heel goed naar te kijken.

00:53:26

Wethouder Broeksma: Ik ga partij voor partij langs en ik zal het niet dubbel zeggen. 

Monitoring en Helperzoomtunnel wordt naar gevraagd, dat monitoren we, dat doen we. 

Welk verkeer is dat? Sommige kenteken onderzoeken? Waar gaan ze heen? Waar komen ze 

vandaan? Is dat de bedoeling? Maar ook daar aan de oostkant staan verkeerslichten en die 
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kun je ook anders afstellen zodat de Helperzoomtunnel minder aantrekkelijk wordt om te 

gebruiken en Google is dan zo slim dat dat dan ook in Google Maps automatisch verschijnt. 

Geluidsschermen julianaweg, wanneer komen die? Die hadden er al moeten zijn. Maar 

morgen. Dat is een gek antwoord en de eerste schermen staan er al. Dus dat zal morgen of 

overmorgen klaar moeten zijn. Het is niet vaak dat ik u zo snel ten dienste kan zijn, maar 

deze keer is dat zo. De eerste schermen staan er al. Er wordt aan gewerkt en helaas, helaas 

had het al eerder gemoeten maar door omstandigheden, zal ik dan maar zeggen. De 

geluidswal Buitenhof, ook andere vragen. Daar zijn we mee bezig en daar sturen wij u een 

brief over binnenkort, of een raadsvoorstel hoe dat werkt. Samen met die zonnepanelen is 

dat een wat complexe situatie geworden. Dat nemen we allemaal op onze afweging daarin 

in het raadsvoorstel wat binnenkort bij u komt om een krediet te verschaffen. In de 

begroting is het opgenomen, u verschaft een krediet en dan leggen we het daar. U vraagt 

ook naar de financiële bijdrage aan het rijk, aan die 78 miljoen tekort, ook de BTW kwestie. 

Daar zijn nog geen oplossingen voor, voor beide gevallen. Het ministerie zegt: "Het is ook 

wachten natuurlijk op financiële mogelijkheden binnen een ministerie überhaupt, los van de 

graag of zij willen dat het zou moeten of zou kunnen. Na vandaag is er een coalitieakkoord 

naar buiten gekomen waar ook middelen voor het rijk zijn. Maar daar is geen oplossing en 

samen met de provincie staan we aan één kant, ook richting het rijk, omdat wij vinden dat 

aan deze rijksweg bijgedragen zou moeten, net zoals aan de projecten: [onhoorbaar] 

Stadskanaal, de [onhoorbaar]lijn en de N33 en in feite allemaal rijksprojecten. Ook de BTW 

kwestie is nog niet opgelost. Dat is weer een ander ministerie. Ministerie van financiën. 

Zuiderplantsoen vraag je naar. Ja, in 2013 moeten de rode boekjes met [onhoorbaar] is dat 

bijvoorbeeld het Zuiderplantsoen genoemd. De heer Leemhuis geeft ook de combinatie van 

allerlei ruimtelijke plekken aan daar: Sterrenbos, de begraafplaats, dat geheel het 

Zuiderplantsoen zou heten. Volgens mij is dat in 2013 of 2012 al zo benoemd. Even kijken, ik 

heb daar een jaartal van. 2014. Stadspartij vraagt: "Zijn er harde afspraken met bedrijven en 

wat gebeurt er met de gemeentelijke auto's?" Ook gemeentelijk gaan we natuurlijk dat doen 

wat wij van andere partijen ook verwachten. En we proberen ook onze medewerkers daarin 

op te voeden, te stimuleren en campagne te voeren voor dat. Dat geldt ook voor de rooie 

euro oud is. Het vuilnis halen we wel op. Dus de vuilniswagens blijven ook gewoon rijden en 

die zullen dus ook het verkeer gaan ophouden, want dat is nou eenmaal zo. Vuilnis halen we 

op en ook anderszins kunnen we onze auto's niet dertien weken binnen laten staan. Harde 

afspraken met de bedrijven? Ja, hard is dat niet te maken. We kunnen bedrijven natuurlijk 

niet verplichten hoe zij hun--.

00:57:00

De heer Leemhuis: Als het mag, voorzitter.

00:57:03

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Leemhuis.

00:57:05

De heer Leemhuis: Ik wil daar toch nog even op doorvragen. Is het niet zo dat de gemeente 

wel iets meer kan doen dan alleen maar zeggen: "We rijden wel of we rijden niet met de 

eigen voertuigen." Kan het college bijvoorbeeld toezeggen dat er spits gemeente gaat 

worden, niet voor negenen en niet rond vijven. Dat zou denk ik al helpen.
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00:57:25

Wethouder Broeksma: Oh ja, dat had ik kunnen zeggen, maar dat gebeurt ook. Daar wordt 

naar gekeken om op de goeie momenten dan te rijden, maar daar wordt dus vanuit 

stadsbeheer in de planning naar gekeken in hoeverre dat mogelijk is. Maar ja, vuilnis moet 

opgehaald worden. Maar dat zou kunnen dus buiten de klassieke spitsmomenten. Harde 

afspraken met het bedrijf, ja, hard zijn die niet te maken, maar wat we doen, is met 

Groningen bereikbaar houden, anderen vragen daar ook naar, we hebben een 

adviescommissie, we hebben bedrijvendagen, we hebben regelmatig gesprekken, elke twee 

weken, dat is er ook weer bij om met de adviescommissie, daar zitten scholen in, daar zitten 

bedrijven in. Soms hebben we dan 80 of 85 bedrijven tegelijkertijd in MartiniPlaza op een rij.  

Het CBR beide zegt: "hoe moeten we dat doen met onze examens. Daar zit [onhoorbaar] bij. 

Hoe moeten we dat doen met onze bloedsamples die dan op tijd geanalyseerd moeten 

worden? Daar zitten gewone werkgevers bij, daar zitten de scholen bij die ook allemaal 

snappen dat zij het belang hebben bij voortgang. En wat we niet wil is die gridlock. Daarbij 

sta je twee, drie uur in de file. Een vertraging van twintig minuten, een stukje waar je 

normaal vijf of tien minuten over doet, daar doe je een half uur over. Als dat zo het geval is, 

een vertraging van twintig minuten, gevoelsmatig is dat heel veel. Maar bij ons gaat het om 

de vlag uit, omdat we dan een gridlock weten te voorkomen. Maar ook de bedrijven zelf 

hebben daar belang bij. Soms, de schilder die zegt: "Vanuit huis ga ik eerst naar mijn bedrijf 

en daar haal ik de spullen op en dan ga ik naar mijn klus." Zou het dan kunnen dat die 

schilder zijn spullen al thuis heeft, en vanuit huis meteen naar de klus gaat zodat dat weer 

een vervoersbeweging scheelt. Zo denken bedrijven daarover na. Die delen die kennis ook 

met elkaar om hun eigen belang en het belang van de gemeente als geheel en het belang 

van de doorstroming zo veel mogelijk te kunnen dienen. Dus harde afspraken, dat kan nou 

eenmaal niet, maar we maken afspraken met alle bedrijven en die bedrijven komen met hun 

specifieke problemen. Ik noem [onhoorbaar], ik noem het het rijbewijs, het CBR, andere 

clubs, de scholen. We zijn met alle scholen in gesprek om dat goed regelen en het Groningse 

rooster, ik had het er in de vorige commissie ook over, dat is een succes. Dus het overleg 

met de scholen, VVD vraagt daar naar: komt dat goed? Ja. Of komt dat goed binnen de 

overlast die het gaat geven? Hindervrij gaat het niet gebeuren. Een vertraging van een 

kwartier, twintig minuten gaat hier de vlag uit. Maar als we het tot dat kunnen beperken, de 

spits in Groningen is in feite de scholierenspits, de studentenspits, zoals je die grafiek van 

een kameel kunt vervangen door een grafiek van een paard. Dus een iets minder hoge spits. 

Die kant van het OV-bureau, die vergelijking nog van de vorige directeur in ieder geval zou 

dat een succes zijn. Dus we proberen daar ook op de sturen en het Groningse rooster, het 

MBO dat gewoon later, de universiteit die later begint of eerst begint met een Teams 

overleg of met een Zoom overleg en pas later de fysieke overleggen. De provincie doet dat, 

als gemeente proberen we dat te doen. Dus dat om op zo een manier, het mooie van 

Groningen is dat wij de omvang hebben, dat je in één zaal alle scholen, de schoolbesturen, in 

één zaal heb je dat bij mekaar en kun je daar afspraken over maken. En ook daar wordt het 

eigen belang op een goede manier gezien. Partij voor de Dieren vraagt: "Moeten we dit 

eigenlijk wel doen?" En dan gaat het, geloof ik, over die hele zuidelijke ringweg. Het 

antwoord is ja, en dat heeft te maken met dat eindplaatje. Dat eindplaatje betekent dat er 

zijn nog twee kruispunten in Nederland waarbij twee autosnelwegen elkaar kruisen. 

18



Aanpak Ring Zuid

Hoevelaken meen ik en ons Julianaplein. In het eindplaatje zal dat verdwenen zijn. In het 

eindplaatje betekent dat dat een doorstroming is van die 80.000 auto's per dag. De 

capaciteit van die weg wordt daarmee vergroot. Die kunnen dan zonder stoplichten, zonder 

verkeerslichten doorrijden waar zij ook heen willen. Dus dat eindplaatje is van belang. En ik 

hoop dat u ergens in de komende drie jaar ergens het punt bereikt dat je zegt: "Nou, we zijn 

nu zo ver. Maak het nu dan ook maar af."

01:01:30

Voorzitter: Is dit ook ongeveer uw laatst punt, want we [crosstalk]?

01:01:33

Wethouder Broeksma: Ja, nog even. Het verlagen van de snelheid vraagt u ook naar. Twee 

punten nog, Voorzitter, twee en een half. Het verlagen van de snelheid, gezien de drukte die 

wij verwachten, wordt die snelheid automatisch verlaagd. Op vele moment momenten zal 

die snelheid nul zijn, omdat die wacht voor de file. Dus die hoge snelheid gaat niet een 

oplossing zijn. Dus mensen zullen ook op Corpus Den Hoorn en [onhoorbaar] en andere 

plekken gewoon regelmatig stil staan. We verwachten dus 25, 20 minuten vertraging op iets 

wat normaalgesproken vijf minuten duurt. Hier gaat dan de vlag uit, maar die drukte zal de 

snelheid automatisch verlagen. Stil asfalt, D66 maakt een opmerking: "Kan het niet wat 

sneller?" Ja, het was in het begin van het project bedacht en nu is het eind van het project, 

en het eind van het project overigens een keer drie jaar later. Het is allemaal jammer, maar 

feit is wel dat het nu kan en dat we dus die [onhoorbaar]. En uiteindelijk in het eindplaatje 

gaat het goed komen. Het CDA vraagt naar alternatieven voor die dertien weken stremming. 

Die zijn er en die zijn allemaal veel erger. Dat zou betekenen dat we ook 's nachts zouden 

moeten werken. Dat gaat nu ook gebeuren, maar dan elke nacht en met heel veel overlast 

voor de omgeving. Dat zou betekenen dat er veel vaker een volledige afsluiting is, want nog 

even richting Partij voor de Dieren: het is geen volledige afsluiting. Alleen het laatste 

weekend om dat dan de tijdelijke [onhoorbaar] dan in gebruik wordt genomen is. Dus dan 

de klik, klik, klik. Dan heb je even die hele totale afsluiting nodig. Soms is een afsluiting aan 

de ene kant, soms is een afsluiting aan de andere kant en dan ga je links, dan recht. Dus een 

volledige afsluiting vindt maar heel beperkt plaats. De alternatieven zouden dus voor veel 

meer overlast en onacceptabele situaties hebben gezorgd. Dus die scenario's zijn volledig 

afgewogen en uiteindelijk heeft Groningen bereikbaar het slot verleend om die dertien 

weken dit plan te kunnen uitvoeren. VVD vraagt tenslotte nog als voorzitter over het 

busvervoer. Het OV-bureau kiest voor een robuuste dienstregeling die naar bevind van 

zaken opgeschaald kan worden, zodat we ook gebruik kunnen maken van de vluchtstroken 

zoals die langs de A40, A7 zijn, zodat het beeld misschien gaat ontstaan dat als je als 

automobilist alsnog de stad in gaat en je staat daar voor het A28 op de [onhoorbaar] te 

wachten. En je ziet terwijl je staat, bus na bus na bus de binnenstad ingaan, dat je denkt: 

morgen zit ik in die bus omdat hij naar de plek gaat. Dat is ook een plan-b. Dus naar bevind 

van zaken kun je opschalen. Dat is een draaibare knop om te zeggen: "We gaan de lijn wat 

dikker maken, of we gaan hem wat dunner maken. Meer op een andere plek of meer op de 

ene plek." Tot zover, Voorzitter, mijn beantwoording van de dag.
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01:04:10

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik het laatste woord aan mevrouw De Wrede voor dat een 

paar van ons echt moeten gaan eten om achterop nog in commissie te zitten.

01:04:18

Mevrouw De Wrede: Nou, dank u wel, Voorzitter, dat vind ik wel een hele eer en dat legt er 

ook wel een beetje druk op. Maar ik wilde even terugkomen op wat de wethouder zei: 

"Mevrouw De wrede, die zegt: moeten we dit nou eigenlijk wel doen? En dan heeft ze het 

over de hele ringweg." Nou, in principe hebben we dat stadium natuurlijk wel gepasseerd en 

zijn wij dat ook gepasseerd? Wat ik bedoelde met moeten we dit eigenlijk wel willen? Daar 

bedoelde ik mee die afsluiting die toch opeens best wel heel onverwacht op ons bordje lag. 

Dus dit even ter correctie. En ik hoor de wethouder de hele tijd zeggen: "Als die vertraging 

beperkt blijft tot een kwartier of 20, dan hangen wij de vlag uit." Maar voor de Partij voor de 

Dieren en misschien ook wel voor heel veel andere mensen en in ieder geval zeker voor de 

inwoners van Groningen-Zuid gaat het niet zozeer om de vertraging, maar gaat het om de 

veiligheid en of die een beetje overeind blijft in de wijken in Groningen-Zuid, met name 

bijvoorbeeld voor alle fietsende scholieren die straks zigzaggend door alle files en andere 

verkeersopstoppingen toch naar school moeten.

01:05:29

Voorzitter: Ik ga u nu onderbreken want uw vraag is helder. Het gaat om de veiligheid, en het 

andere was een opmerking. Dus die laat ik ook als opmerking. En dan een korte reactie van 

de wethouder.

01:05:38

Wethouder Broeksma: Veiligheid staat natuurlijk bovenaan. Dus we monitoren ook steeds 

wat er gebeurt en waar er verkeersregelaars kunnen ingezet worden op wanneer scholieren, 

die komen groepsgewijs, wanneer dat in gevaar is. Dus dat is natuurlijk go's without sayings, 

om het zo maar te zeggen. Daarom ben ik er ook niet over begonnen. Het is dan 

vanzelfsprekend.

01:05:58

Voorzitter: Dank u wel voor deze laatste beantwoording. Dit is een collegebrief. Dus heeft 

iemand nog enige behoefte om een motie vreemd hierover in te dienen of wachten we de 

volgende voortgangen? Dan blijft het bij een collegebrief. Dan dank ik iedereen hartelijk, 

springt iedereen op de fiets die om acht uur nog moet. En dank u hartelijk voor uw inspraak 

nog de heer Nienhuis en voor het luisteren en goedenavond.
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