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Geachte wethouders De Rook en Van der Schaaf, 

 

 

Als bekend zijn wij als bewonersorganisaties actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom het 

Oosterhamriktracé. Op basis van de studie van Sweco en Lola hebt u een voorkeursvariant 

voorgesteld. Uit de variantenstudie blijkt echter dat het beoogde rendement van iedere variant 

beperkt is en de kosten en belasting van de woonomgeving groot. U kent onze zienswijze. 

Onlangs is de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk uit het overleg met de gemeente gestapt. Hun 

reden hiervoor is dat de aanleg van het tracé nooit werkelijk ter discussie is gesteld, er nooit heldere 

criteria zijn bepaald waaraan de aanleg van het tracé moet worden getoetst en belangrijke 

vraagstukken over de waarborgen voor de leefomgeving steeds vooruit (naar een volgende fase) 

worden geschoven. Wij delen hun frustratie. De indruk wordt soms gewekt dat de ontsluitingsweg er 

hoe dan ook moet komen. 

Wat ons gedurende het proces zorgen baart is de rol van het UMCG in dit project. Uit gesprekken van 

bewonersorganisaties met vertegenwoordiger van het UMCG komt meer dan eens naar voren dat 

het UMCG een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé als enige acceptabele oplossing 

beschouwt. We vangen telkens signalen op die bij ons vragen opwerpen ten opzichte van 

onafhankelijkheid van de gemeente: 

• Met enige regelmaat bereiken ons geruchten dat sprake zou zijn van een formele of 

informele afspraak met het UMCG dat hoe dan ook een ontsluitingsweg gerealiseerd zal 

worden van ring naar UMCG. We verwijzen naar de brief van prof. Sauer, waarin hij over 

deze afspraak spreekt. Dit is niet het eerste signaal dat wij ontvangen, geruchten hierover 

bereiken ons al langer. 

• Het UMCG is mede opdrachtgever van de bereikbaarheidsstudie van Goudappel Coffeng, dat 

als fundament dient van de plannen. Geruchten gaan dat het UMCG deze studie zelfs mede 

heeft gefinancierd. 

• Het UMCG zou in dit stadium van het onderzoek al nauw betrokken zijn bij het aantrekken 

van financiering bij het Rijk en provincie. 

• Bij de klankborgroep, waarin de gemeente en de stakeholders bij dit project elkaar 

ontmoeten, is het UMCG meestal afwezig. De laatste keer (16 mei j.l.) was er wel een 

afvaardiging, maar deze bleek niet goed geïnformeerd. Dit wekt bij ons de indruk dat de 

werkelijke betrokkenheid van het UMCG zich op een heel ander niveau afspeelt. 



We hebben uiteraard begrip voor onderzoek naar de bereikbaarheid van de stad, vanuit een open 

vizier. Het is aan het college en raad de mogelijkheden te onderzoeken. We hechten eraan dat in 

deze complexe studie zo veel mogelijk onafhankelijkheid wordt betracht. De gemeente zou daarbij 

ook de schijn van afhankelijkheid moeten vermijden. Het UMCG hoort als één van de stakeholders 

niet mede op of naast de stoel van de bestuurders te zitten. 

Graag vernemen wij van u in hoeverre bovenstaande geruchten waar zijn en hoe de gemeente zich in 

het licht van haar onafhankelijkheid in dit project verhoudt tot het UMCG, 

 

Hoogachtend 

 

 

Buurtoverleg Prof. buurt Oost 

Woonschepen Oosterhamrikkanaal 

 

 

 


