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Geachte bewonersorganisatie, 

 

Graag reageren we op uw brief van 11 mei jl. waarin u uw reactie geeft op en uw 

ongerustheid uit over de plannen voor een nieuwe ontsluiting vanaf de oostelijke 

ringweg door uw woonbuurt. U vreest dat met de plannen de leefbaarheid in het 

geding komt. Met deze brief willen wij graag ons standpunt in deze aan u kenbaar 

maken. Hieronder onze reactie op de door u naar voren gebrachte punten. 

 

Procedure 

U geeft aan dat we nog niet weten of de busbaanbrug de verkeerstromen aan kunnen. 

Dat klopt, hoewel we daar een positieve inschatting over hebben. Er was immers ten 

tijde van de RegioTram ook sprake van gecombineerd gebruik van de busbaanbrug 

door auto en tram. Onderzoek leverde toen als uitkomst dat gecombineerd gebruik 

mogelijk was. Dit stemt ons nu positief over de mogelijkheden van gecombineerd 

gebruik door auto en bus. Recent hebben we opdracht gegeven voor nader onderzoek 

over de voorwaarden. Op dit moment is de uitkomst van dit onderzoek nog niet 

beschikbaar, maar we menen er goed aan te doen om onze bevindingen tot dusver over 

de verkeersafwikkeling binnen de Oosterhamrikzone wel met u te delen. Essentie van 

participatie is in onze ogen, dat bewoners vroegtijdig in de plannen worden betrokken. 

Zo krijgt u de mogelijkheid om mee te praten en denken. In dit geval in het stadium 

van een eerste selectie van verkeersmodellen die kansrijk lijken. Graag gaan we met u 

in discussie over onze voorstellen en eventuele alternatieven van uw kant, danwel 

aanwijzingen voor de verdere planuitwerking.  

Vroegtijdig betrokken zijn, betekent dat er nog onzekerheden zijn, zoals in dit geval de 

voorwaarden voor het medegebruik van de busbaan door auto’s. Ook elementen als  

het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit, de effecten op parkeerplaatsen en ecologie 

ontbreken nog in de voorstellen. Ook hier bestaat wat ons betreft nog alle ruimte om 

mee te denken. We leggen dus geen eindoplossingen neer maar discussiemodellen, 

waar een ieder zijn zegje over kan doen. 

 

Ook is er nog geen zekerheid over de financiering, stelt u. Ook dat is juist. Maar de 

eerste stappen zijn daarvoor gezet en zijn bemoedigend. Zonder onderzoek en een plan 
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is financiering uit externe bronnen minder kansrijk. Maar dat betekent wel, dat we op 

regionale middelen moeten terugvallen. Recentelijk heeft Rijkswaterstaat namelijk de 

voorwaarden aangegeven waarbinnen zij wil meefinancieren aan een nieuwe 

verbinding. Deze voorwaarden waren voor ons en de provincie niet aanvaardbaar. Dat 

betekent dat de verbinding volledig uit regionale middelen moet worden gefinancierd. 

Deze zijn ontoereikend om naast de ingrepen in de zone zelf ook nog een nieuwe brug 

te financieren. Dit is de reden dat we terug moeten vallen op medegebruik van de 

busbaanbrug.  

 

In uw brief geeft u aan dat het overleg over de verbinding niet thuis hoort in het 

overleg over de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Die opvatting delen we niet. Voor 

ons is er wel degelijk sprake van een samenhang. Om die reden hebben we immers 

ook verzocht de reikwijdte van de planstudie voor de Gerrit Krolbrug uit te breiden tot 

over de Oosterhamrikzone. Ondanks dat dit geen financieel voordeel oplevert, zoals 

was gehoopt (zie hiervoor), is er wel een inhoudelijke samenhang. Een alternatief voor 

de Korreweg als auto ontsluiting voor het oostelijk stadsdeel biedt de kans om deze 

weg in te richten als fietsstraat. Daarbij wordt recht gedaan aan zijn functie als 

hoofdfietsroute in de stad. Voor de bewoners aan de Korreweg en van de wijken is een 

alternatieve autoverbinding dus een belangrijk punt. 

 

Met de oprichting van een klankbordgroep hebben betrokkenen destijds ingestemd. U 

geeft aan dat het beter zou zijn de plannen te presenteren aan buurtbewoners die de 

plannen in de kern raken. Als u daar prijs op stelt, kan dat aanvullend natuurlijk. U 

bent daar overigens door de gemeentelijke projectmanager al reeds voor uitgenodigd. 

Maar voor ons wegen de belangen van de bewoners van andere stadsdelen even zwaar. 

Afzonderlijk overleg heeft ons inziens vooral zin als we overgaan tot de uitwerking 

van plannen. 

 

U veronderstelt dat de ontwerpers opdracht hebben hun gang te gaan zonder acht te 

slaan op belangen van bewoners. Uiteraard is dit niet het geval. Maar het gegeven bij 

dit vraagstuk is, dat de belangen van bewoners (groepen) uiteen lopen. Daarbinnen 

moeten de ontwerpers tot een balans zien te komen. De uitkomst tot dusver is blijkbaar 

niet bevredigend voor u. Het proces is er op ingericht om commentaren te ontvangen. 

Uw opmerkingen over het parkeren rekenen we daar ook toe. We beschouwen dit als 

onderwerp voor de uitwerking.  

 

Als uw opmerking inhoudt, dat u helemaal geen autoverbinding wil, dan is dat een 

principieel standpunt over nut en noodzaak. Voor de ontwerpers is het vertrekpunt de 

studie naar de bereikbaarheid van het UMCG en de noordoostelijke stadswijken.  Een 

nieuwe autoverbinding in de stad gaat altijd ergens pijn doen. Er staat ook wel iets 

tegenover (Korreweg fietsstraat, toevoeging ruimtelijke kwaliteiten in de OHZ, 

verbeterde bereikbaarheid dynamo’s Stad). 
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De radiaal wakker gekust 

Deze visie stamt uit 2003. In de uitvoeringsperiode heeft zich een economische crisis 

voltrokken, die uiteraard invloed heeft op de ambities zoals destijds verwoord en 

verbeeld. Desondanks proberen we onder sterk gewijzigde omstandigheden de 

ambities van de visie nog zo veel mogelijk overeind te houden. Ook is in de visie uit 

2003 de verkeersstructuur uitgangspunt en drager van de stedelijke ontwikkeling in de 

zone. Ook toen is al in de visie de noodzaak naar voren gekomen voor een nieuwe 

autoverbinding aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal. Een nieuwe HOV 

verbinding zou dan via de Vinkenstraat lopen. De busbaan zou worden gesloopt en de 

vrijkomende ruimte naast de autoverbinding zou worden vergroend en een ecologische 

waarde krijgen. Dit model met dezelfde potentie aan kwaliteitsverbetering is door ons 

aan u opnieuw gepresenteerd als kansrijke variant. (Variant Splitsing). 

 

De programmatische invulling van de woningbouw is vanwege een veranderend 

economisch klimaat en gewijzigde woningbehoefte deels bijgesteld. Daarom proberen 

we nu aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal de destijds gewenste 

grondgeboden woningen zo veel als mogelijk te realiseren. Hierin zijn we tot dusver 

gedeeltelijk geslaagd, in weerwil van het economische klimaat. We blijven ons 

hiervoor inspannen. Over woningbouwplannen voor jongeren aan de zuidzijde van het 

Oosterhamrikkanaal is vorig jaar afzonderlijk een discussie gevoerd in de raad.  

 

Sustainable society en healthy ageing 

In uw brief stelt u het vertrekpunt van de planvorming ter discussie. De nut en 

noodzaak van een nieuwe autoverbinding is destijds bij de totstandkoming van de visie 

“de radiaal wakker gekust” (2003) al aangetoond en recentelijk voor ons bevestigd in 

de voornoemde studie naar de bereikbaarheid van het UMCG. Dit onderzoek is voor 

ons vertrekpunt voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid 

van het oostelijk stadsdeel en de daarmee samenhangende verlichting van de 

verkeersdruk op het zuidelijk deel van de binnenstad. Daarnaast blijven we 

alternatieven voor het gebruik van de auto stimuleren in ons beleid (o.a. fietsstrategie, 

P+R beleid). Ook het UMCG spant zich in om het autogebruik terug te dringen in zijn 

mobiliteitsbeleid. Ondanks deze inzet blijft een autoverbinding noodzakelijk voor de 

bereikbaarheid van de stad. 
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Haast 

Het tempo van de planvorming wordt enerzijds bepaald door de planvorming rond de 

Gerrit Krolbrug (urgent vanwege technische staat) en de toenemende congestie aan de 

zuidzijde van de binnenstad en daarmee de toenemende verminderde bereikbaarheid 

van het oostelijk stadsdeel w.o. het UMCG. Het gaat hier om een stedelijk vraagstuk 

waarbij meer belangen spelen dan uitsluitend de woonwijken ter weerszijden van het 

Oosterhamrikkanaal. De fietsveiligheid en –bereikbaarheid vanuit Lewenborg en 

Beijum is onder meer annex met dit vraagstuk. Dit vraagstuk ontstijgt daarmee het 

niveau van een buurt. Het proces is daarop ingericht (brede klankbordgroep en 

inloopbijeenkomsten voor iedereen). Uitdrukkelijk is het aanbod gedaan voor 

bilateraal overleg over de voorliggende varianten. Als er keuzes op hoofdlijnen zijn 

gemaakt met inachtneming van de inbreng van alle partijen, vindt de uitwerking plaats 

in samenspraak met de direct belanghebbenden. We zien dit dus niet als een gehaast 

proces. We hechten aan zorgvuldigheid. 

Ons college is van mening dat voorwaarde voor een nieuwe autoverbinding is dat er 

een goede ruimtelijke inpassing komt die de leefbaarheid en woonkwaliteit van de 

omliggende buurten ten goede komt, waarbij ook de kwaliteit van de Vinkenstraat, 

Korreweg en Petrus Campersingel onderdeel vormt. 

 

Slot 

We menen dat we met bovenstaande voldoende ingegaan zijn op de punten die u aan 

het einde van uw brief heeft opgenomen. Aan uw wens om de inloopbijeenkomst deze 

week te annuleren willen we niet tegemoet komen. Daarmee zouden we de bewoners 

en bedrijven in het gebied informatie ontzeggen waar ze in onze ogen recht op hebben. 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester, de secretaris, 

 

 

 

 

Peter den Oudsten  Peter Teesink 
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