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Geachte heer, mevrouw, 

De geplande noordelijke ontsluitingsweg Meerstad heeft de afgelopen 
periode best wat los gemaakt onder bewoners in de nabije omgeving van het 
vastgestelde tracé. Dat is ook logisch. De aanleg van de weg zal de nodige 
verandering teweeg brengen in het gebied. De weg is daarnaast de voorloper 
van de transformatie van het totale gebied naar een nieuw deel van de stad 
waar wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Er komen zo'n 1500 
woningen. We weten nog niet precies hoe het gebied er uit komt te zien, maar 
streven ernaar nu toekomstbestendige keuzes te maken die de ontwikkeling 
van het gebied zo weinig mogelijk belemmeren. 

De planning is erop gericht dat de weg in 2021 klaar is. Dan verwachten we, 
rekening houdend met de huidige woningmarktontwikkelingen, in Meerstad 
Midden zo'n 1500 woningen bestemd te hebben. Met de bewoners van Klein 
Harkstede hebben we in het verleden afgesproken dat de weg er dan moet 
liggen. Om deze planning te halen, was het nodig de uitwerking de afgelopen 
maanden intensief op te pakken. Bewoners van Klein Harkstede, 
Ruischerbrug en Meerstad kijken bovendien uit naar de komst van de nieuwe 
weg. Ze ervaren overlast van het knooppunt bij de Borgbrug en willen graag 
een veiliger fietsverbinding van en naar de stad. 

Met inbreng van omwonenden heeft Bureau Meerstad een afwegingsnotitie 
gemaakt. Hierin staat een beschrijving van de inrichting van het nieuwe 
verkeerssysteem, van de nieuwe kruispunten die ontstaan en van de 
toekomstige verkeerssituatie in Klein Harkstede. De notitie maakt ook 
inzichtelijk wat de effecten zijn van twee mogelijke uitwerkingen van het 
kruisen van de Middelberterweg; een gelijkvloerse uitvoering met 
verkeerslichten en een ongelijkvloerse uitvoering met een onderdoorgang. De 
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afwegingsnotitie is als bijlage toegevoegd. In deze brief vatten we de notitie 
samen en beargumenteren we onze keuze voor de verdere uitwerking van de 
weg. 

Aanleiding: waarom deze nieuwe weg? 
Na een lange periode van crisis op de huizenmarkt is het tij merkbaar 
gekeerd. De vraag naar huizen in Meerstad is flink toegenomen. Dat is 
aanleiding geweest volop aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling 
van Meerstad Midden-West. Meeroevers raakt vol, Tersluis krijgt zichtbaar 
vorm, de plannen voor Groenewei en de Zeilen zijn gereed en de grond voor 
Groenewei wordt bouwrijp gemaakt. Dit verloopt conform de 
Ontwikkelstrategie Meerstad van maart 2017 (kenmerk 6249959). 

In totaal biedt Meerstad Midden-West ruimte aan 2500 woningen. Meer 
huizen betekent meer inwoners en ook meer verkeersbewegingen. Daarom is 
in diezelfde ontwikkelstrategie aangegeven dat we aan de slag moesten met 
de nieuwe ontsluitingsweg. Nu al loopt het verkeer op werkdagen vast bij de 
Borgbrug en het wordt alleen maar drukker. Daarnaast is er de eerder 
genoemde afspraak met de inwoners van Klein Harkstede. Deze afspraak is 
geborgd in de voorschriften van het bestemmingsplan Meerstad Midden West 
2017 (bestemming Uit te werken woongebied, artikel 28.2.6). 

De keuze voor het tracé vindt zijn oorsprong in het Masterplan Meerstad. Het 
tracé is vastgelegd in het bestemmingsplan Meerstad Midden uit 2007. Op 31 
januari j l . heeft uw raad de keuze voor dit tracé bevestigd. Een motie een 
alternatief tracé te onderzoeken is niet aangenomen. In diezelfde 
raadsvergadering werd een motie ingediend waarmee werd gevraagd een 
ongelijkvloerse kruising met de Middelberterweg als één van de varianten te 
onderzoeken. Omdat we dat pad op aangeven van omwonenden al waren 
ingeslagen, is deze motie toen niet aangenomen. In het debat hierover hebben 
we aangegeven dat financiële haalbaarheid een rol zou spelen bij de 
eindafweging. Verderop in deze brief gaan we in op de twee varianten die we 
hebben onderzocht en vergeleken, waarna we tot een definitieve keuze 
komen. 
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Afbeelding J: Woongebieden Meerstad, tracé ontsluitingsweg en deelgebied 4 
uit de Ontwikkelstrategie Eem.skanaalzone: de Verlengde Eemkanaalzone 

De uitgangspunten 
Voor de uitwerking van de ontsluitingsweg hebben we de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

• Vlotte, veilige en goed ingepaste verbinding voor alle soorten 
verkeer tussen Driebond / Oostelijke Ringweg en de 
Vossenburglaan in Meerstad; 

• Vastgesteld tracé uit het Bestemmingsplan Meerstad-Midden, 
rekening houdend met vastgestelde geluidswaarden; 

• Benodigde capaciteit in de eindsituatie 2x2 rijbanen voor ca. 
24.000 voertuigen per dag; 

• Beperken (sluip)verkeer op bestaande wegen; 
• Opening gepland in 2021; 
• Op termijn ontsluiting van het te ontwikkelen woon-, leef en 

werkgebied; 
• Financiële haalbaarheid 

Met deze uitgangspunten is Bureau Meerstad de studie en het gesprek met de 
omgeving gestart. 

Participatie 
In onze brief van 25 januari j l . met kenmerk 6757186 schreven we al dat er 
eind vorig jaar met alle direct aanwonenden gesprekken zijn gevoerd en dat 
in december 2017 tachtig (80) omwonenden de eerste inloopavond 
bezochten. Tijdens en na de inloopavond hebben omwonenden hun 
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aandachtspunten, wensen en ideeën voor de uitwerking van de 
ontsluitingsweg met ons gedeeld. Vervolgens is Bureau Meerstad in het 
voorjaar aan de slag gegaan met de werkgroep ontsluitingsweg. Deze 
werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de MEERdorpen, Klein 
Harkstede, Ruischerburg, de Hunzezone en Meeroevers. Er hebben twee 
bijeenkomsten met de werkgroep plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn 
in hoofdlijnen verwerkt in de afwegingsnotitie en in z'n totaliteit als bijlage 
aan de afwegingsnotie toegevoegd. 
In september organiseert Bureau Meerstad voor omwonenden en andere 
belangstellenden opnieuw een inloopavond over de noordelijke 
ontsluitingsweg. 

Het verkeersysteem en de nieuwe situatie Klein Harkstede 
De belangrijkste aanleiding voor het realiseren van de noordelijke 
ontsluitingsweg is dat Meerstad groeit naar een omvang die vraagt om 
aanpassingen in het stedelijke netwerk. De nieuwe ontsluitingsweg verandert 
het lokale verkeerssysteem. De nieuwe weg verbindt de twee 
gebiedsontsluitingswegen van Meerstad, de Hoofdweg en de Vossenburglaan, 
met de aansluiting Driebond op de ringweg. Daarnaast wordt door het 
aanpassen van het verkeersysteem de problematiek rondom de Borgbrug ook 
opgelost 

Met de nieuwe ontsluitingsweg verliest de Driebondsweg zijn functie voor 
doorgaand autoverkeer. Door een "'knip" tussen de Middelberterweg en de 
Borgweg is het in de toekomst niet langer een doorgaande route. Binnen het 
totale tracé en verkeersysteem benoemen we totaal 7 verschillende 
kruispunten/knooppunten die worden opgelost. 

De Borgweg buigt straks niet meer af naar Klein Harkstede, maar loopt vanaf 
de Borgbrug rechtdoor. De oude Borgweg is dan geen doorgaande route 
meer. Bewoners van Klein Harkstede hebben aangegeven dat ze de oude 
Borgweg aan de kant van de Borgbrug graag willen afsluiten voor 
autoverkeer. Via de zuidkant zal Klein Harkstede voor het autoverkeer dan 
ontsloten worden op de nieuw te realiseren rotonde Vossenburglaan, 
Hoofdweg en ontsluitingsweg. Met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan 
de afspraken die met Klein Harkstede zijn gemaakt. 

Voor de kruispunten staan in de afwegingsnotitie de ontwerpuitgangspunten 
beschreven (PVE). Deze werkt Bureau Meerstad later verder uit in een 
definitief ontwerp. Bij de aanleg van de weg gaan we uit van een groeimodel. 
In de eindsituatie zijn 2x2 rijstroken nodig. Hier houden we met het ontwerp 
en de aanleg alvast rekening mee. We starten de weg met 2x1 rijbaan. 
Afhankelijk van de keuze voor een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising, 
blijven de verbindingen tussen Middelbert, de stad en de Borgbrug al dan niet 
in stand. Daarover hieronder meer. 
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Afbeelding 2: Het nieuwe verkeerssysteem met de zeven kruispunten 

Afweging twee varianten van de kruising met de Middelberterweg: 
gelijkvloers en ongelijkvloers 
Aanvankelijk startte Bureau Meerstad de studie naar de kruising met de 
Middelberterweg met drie varianten; een gelijkvloerse, een ongelijkvloerse en 
een half verdiepte. Bij die laatste variant zou de Middelberterweg omhoog 
moeten en lag de nieuwe ontsluitingsweg half verdiept. Al snel werd 
duidelijk dat deze variant geen voordelen bood ten opzichte van de andere 
twee varianten. Het vraagstuk werd er eigenlijk alleen maar complexer van 
omdat met de half verdiepte variant geen duidelijk keus gemaakt wordt. 
Daarom is deze variant, gesteund door de werkgroep, niet verder onderzocht. 
Bij de studie naar de mogelijkheden voor een gelijkvloerse kruising bleek dat 
voor een rotonde onvoldoende plek is. Daarom is verder gewerkt met de 
variant gelijkvloers met verkeerslichten. 

Bij het vaststellen van het tracé in het bestemmingsplan in 2007 is ook de 
maximaal toegestane geluidbelasting op de bestaande bebouwing vastgesteld. 
Tijdens de studie bleek dat bij een gelijkvloerse kruising alleen aan 
geluidswaarden kan worden voldaan als er geluidsschermen of geluidswallen 
bij de kruising zouden komen. Vanuit ruimtelijk perspectief is dit zeer 
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ongewenst. Het betekent dat er een barrière ontstaat tussen beide helften van 
het lint en ook in de toekomstige woonwijk. Dat staat haaks op de 
uitgangspunten uit de concept-omgevingsvisie The Next City waarin we 
streven naar een inclusieve stad die verbindt en uitnodigt tot ontmoeten. 
Daarom zijn we er in de studie vanuit gegaan dat er bij de uitvoering van een 
gelijkvloerse kruising een andere aanpak nodig is. Dat betekent dat een aantal 
woningen bij die variant zal moeten wijken. 

De twee varianten die overbleven zijn beoordeeld op de volgende aspecten: 
• Verkeerskundig: wat betekent de uitvoering van de kruising voor 

bereikbaarheid, (sluip)verkeer, doorstroming en verkeersveiligheid 
voor zowel autoverkeer als langzaam verkeer? 

• Ruimtelijk: is de omgeving te ervaren vanaf de weg, past het bij de 
visie op de 'inclusieve' stad beschreven in The Next City, nodigt de 
uitvoering van de kruising uit tot ontmoeting of niet? 

• Cultuurhistorisch: wat is de impact op de cultuurhistorische waarden 
van het lint? 

• Stedelijke ontwikkelpotentie: wat is het effect van de kruising op het 
toekomstige programma voor het nieuwe stadsdeel? 

• Draagvlak en risico's: is er draagvlak bij omwonenden? Is er kans op 
vertraging waardoor de vastgestelde afspraken met Klein Harkstede 
in gevaar kunnen komen? 

Bij de beoordeling op bovenstaande punten is in de afwegingsnotitie steeds 
inzichtelijk gemaakt wat de opvatting van omwonenden uit de werkgroep is. 

Kort samengevat zijn de effecten van de beide varianten ten opzichte van 
elkaar als volgt te beschrijven: 

Criterium Gelijkvloers met verkeerslichten Ongelijkvloers onderdoorgang 
Verkeerskundig • Toename van bereikbaarheid voor 

de bewoners van Middelbert en 
Engelbert, de ontsluitingsweg komt 
erbij als nieuwe route 

• Toename van (sluip) verkeer 
• Minder goede doorstroming van de 

ontsluitingsweg 
• Minder verkeersveiligheid 

• Bereikbaarheid bewoners 
Middelbert en Engelbert neemt 
af Gaat om autoverkeer 
richting Lewenborg en de N360 

• Minder (sluip) verkeer op 
onderliggende weggennet 

• Goede doorstroming van de 
ontsluitingsweg 

• Meer verkeersveiligheid 
Ruimtelijk • De omgeving is goed beleefbaar 

voor alle soorten verkeer 
• Er vindt uitwisseling plaats tussen 

alle soorten verkeer en de openbare 
ruimte nodigt uit tot ontmoetingen; 

• Door de verdiepte ligging is de 
omgeving minder goed 
beleefbaar 

• De verdiepte ligging is een 
barrière in de nieuwe stadswijk 

Cultuurhistorisc 
h 

• Door het wijken van woningen 
wordt het lint aangetast 

• Het lint blijft in tact 
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Stedelijke 
ontwikkelpotent 
ie 

• Goede ontwikkelmogelijkheden 
• Nieuwe bebouwing kan zich 

adresseren aan de weg 
• Er zijn goede aansluitingen mogelijk 

met nieuwe wijk 

• Door de taluds worden de 
ontwikkelmogelijkheden 
beperkter 

• Het is lastiger goede 
aansluitingen te maken met de 
nieuwe wijk 

Draagvlak en 
risico's 

• Geen draagvlak bij omwonenden 
• Waarschijnlijk extra procedures 

nodig met een aanzienlijk risico op 
vertraging 

• Meest verstrekkende consequentie is 
dat we tijdelijk niet verder kunnen 
met het ontwikkelen van Meerstad 
omdat we niet voldoen aan de 
afspraken die we met Klein 
Harkstede hebben gemaakt. 

• Draagvlak bij omwonenden. 
Bewoners Middelbert en 
Engelbert vanwege 
leefbaarheid, bewoners Klein 
Harkstede vanwege naleven 
afspraken 

• We verwachten de planning te 
halen en ons aan de afspraken 
met Klein Harkstede te kunnen 
houden. 

Tabel E samenvatting van de beoordeling van beide varianten 

De keuze: een ongelijkvloerse kruising met onderdoorgang 
Alles overziend komen wij tot de conclusie dat het realiseren van een 
onderdoorgang voor deze situatie de beste keus is. Het is een complexe 
afweging. Als we alleen vanuit de directe aanlegkosten zouden redeneren, 
dan zou de keus vallen op de gelijkvloerse variant. Op basis van het 
Schetsontwerp (aannemersraming) blijkt dat de gelijkvloerse variant circa 5 
miljoen goedkoper (inclusief verwervingen) is dan de onderdoorgang. 
Daarnaast is de ruimtelijke beleving bij de gelijkvloerse variant groter. 

Het aanleggen van een gelijkvloerse kruising brengt echter grote risico's met 
zich mee. Onze inschatting is dat we deze variant, met verstrekkende 
gevolgen voor de huidige omwonenden, niet zonder vertraging in de planning 
kunnen aanleggen. Dat betekent dat er vanwege de vastgestelde afspraken 
met Klein Harkstede een reële kans is dat we de ontwikkeling van Meerstad 
tijdelijk stil zouden moeten leggen, waarbij de kosten (w.o. rente) wel 
doorgaan en geen opbrengsten worden gegenereerd. Daar komt bij dat we het 
ons als stad niet kunnen permitteren onze woningbouwproductie te verlagen. 

Om bij de aanleg van de onderdoorgang toch een zo goed mogelijk 
ontwikkel- en ruimtelijk perspectief te behouden, zijn wij van mening dat de 
breedte van overgang van de Middelberterweg over de nieuwe 
ontsluitingsweg minimaal moet zijn. Voor de meest geschikte afmetingen zijn 
uitgangspunten opgesteld in de afwegingsnotitie. Deze uitgangspunten willen 
wij dan ook vastleggen voor de verdere uitwerking van de noordelijke 
ontsluitingsweg. 
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Planning 
De planning is erop gericht dat de weg in 2021 klaar is. Dan verwachten we, 
rekening houdend met de huidige woningmarktontwikkelingen, in Meerstad 
Midden zo'n 1500 woningen bestemd te hebben. 
Dit houdt het volgende in voor de planning: 

Kwartaal Onderdeel 
•3'"' 4'̂ ' Kwartaal 2018 • Uitwerken naar stedenbouwkundig, 

landschappelijk en verkeerskundig DO 
•3''" kwartaal 2018t/m 4"̂^ •Verwervingen 

kwartaal 2019 
• P"̂  en 2'''= kwartaal 2019 •Civieltechnisch DO 
•3'''= en 4'''̂  kwartaal 2019 •Omgevingsvergunningen 

• Bestekstekeningen 
• P'^en 2" '̂kwartaal 2020 •Aanbesteding(en) 
•3'̂ " kwartaal 2020 t/m 4''" • Uitvoering 

kwartaal 2021 
Nb: In de planning wordt er 
verworven worden en dat er 
omgevingsvergunningen. 

vanuit gegaan dat de gronden minnelijk 
geen bezwaren worden ingediend tegen de 

Verlengde Eemskanaalzone 
Bij het tot stand komen van de afwegingsnotitie is tevens gekeken naar de 
ontwikkelpotentie van het omliggende gebied (verlengde Eemskanaalzone). 
Uit een eerste verkenning blijkt dat circa 1.500 woningen gerealiseerd kunnen 
worden in het plangebied rondom de ontsluitingsweg in een stede 1 ijk-groene 
omgeving. In de ontwikkelstrategie Meerstad 2017 is aangegeven dat na circa 
10 jaar gekeken zal worden waar na Meerstad Midden West gebouwd gaat 
worden. Op dit moment is er grote vraag naar stedelijk groen wonen en wij 
zien dan ook een kans om dit gebied eerder dan 2027 tot ontwikkeling te 
brengen zodra de noordelijke ontsluitingsweg is gerealiseerd. Om te 
anticiperen op de grote vraag naar woningen en om voldoende voorraad te 
hebben, zullen wij Bureau Meerstad vragen om te starten met planvorming 
van het gebied verlengde Eemkanaalzone om in uiterlijk 2024 de eerste 
woning te kunnen opleveren. Zowel in de ontwikkelstrategie van Meerstad als 
die van de Eemskanaalzone wordt de ambitie benoemd om stad en Meerstad 
ruimtelijk nauwkeurig met elkaar te verweven. Over de planvorming van het 
gebied verlengde Eemskanaalzone zullen wij u nader informeren. 

Economische uitvoerbaarheid, dekking en Grondexploitatie. 
Voor de noordelijke ontsluitingsweg en het totale pakket aan maatregelen ten 
aanzien van het verkeersysteem is een projectbegroting opgesteld door Infra 
Plus (deskundig op het gebied van civieltechnische kostenramingen). Deze 
begroting is getoetst aan de grondexploitatie 2017. De totale 
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investeringsbedrag voor deze werkzaamheden is geraamd op € 16,3 miljoen 
(contante waarde, prijspeil 2018), inclusief 10% onvoorzien. Belangrijkste 
risico bij de aanleg van de weg heeft betrekking op de aanleg van de tunnel. 
De tunnel komt in veengrond en het is onduidelijk hoe de grond zich houdt 
bij het plaatsen van de tunnel. Met een gemiddelde post onvoorzien van 10% 
over alle investeringskosten (in totaal bijna €1,5 miljoen) is voldoende buffer 
om dit risico's op te vangen. 
In de huidige Grondexploitatie is voor de aanleg van de noordelijke 
aanrijroute een bedrag gereserveerd van € 9,4 min. Dit betekent een tekort 
van € 6,9 min. 

BBV 
In principe hanteren we het uitgangspunt bij Meerstad dat kosten, die 
conform het BBV c.q. de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke 
ordening zijn toe te rekenen aan de grondexploitatie, ten laste van die 
grondexploitatie worden gebracht. Het BBV geeft aan dat bovenwijkse 
voorzieningen toegekend kunnen worden aan een grondexploitatie voorzover 
de grondexploitatie er profijt van heeft. Het niet toerekenbare gedeelte aan de 
grondexploitatie komt ten laste van de algemene middelen. Binnenplanse 
investeringen komen ten laste van de grondexploitatie. 
Bij de overheveling van bovenwijkse voorzieningen naar de gemeente 
Groningen (december 2016) is ervan uitgegaan dat 50% van toekomstige 
investeringen voor rekening zou komen van de algemene middelen. In totaal 
is rekening gehouden met een nog te investeren bedrag van € 60 miljoen. De 
in de grondexploitatie opgenomen investering van € 9,4 miljoen is onderdeel 
van deze € 60 miljoen. Hiervan komt € 4,7miljoen ten laste van de 
grondexploitatie Meerstad en € 4,7 miljoen ten laste van het beschikbaar 
gestelde budget uit de algemene middelen. 

Op basis van de huidige inschatting van verkeersbewegingen schatten we in 
dat circa 70% van de gebruikers bestemmingsverkeer is (verkeer van en naar 
Meerstad). Dit rechtvaardigt de afwijking van het algemene uitgangspunt van 
de toerekening van de kosten, zoals dit is vastgelegd in het raadsbesluit d.d. 
21 december 2016 "Overhevelen van bovenwijkse voorzieningen Meerstad". 
Dit betekent dat 70% van de investering (€11,4 miljoen) ten laste van de 
grondexploitatie moet worden gebracht. De rest (€ 4,9 miljoen) komt ten laste 
van de algemene middelen. 

Dekking 
De investering ten laste van de grondexploitatie is netto €16.3 miljoen. Dit is 
€ 6,9 miljoen meer dan waar nu rekening mee wordt gehouden in de 
grondexploitatie. Echter wij zien in de grondexploitatie Meerstad 2017 twee 
voordelen in de grondexploitatie waar nog geen rekening mee is gehouden. 
Het gaat om herfinanciering van de leningenportefeuille (tweede deel) (€ 4,5 
miljoen) en een verlaging van de bijdrage van Meerstad aan het Sontwegtrace 
(€1.1 miljoen). De overige € 1.3 miljoen zal gedekt worden uit onvoorzien 
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grondexploitatie Meerstad. Het verwachte resultaat op eindwaarde van de 
grondexploitatie blijft daarmee gelijk. 

Uitgaande van de bovenstaande voornemens tot planvorming en de 
bijgevoegde bijlage vertrouwen wij er op u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


