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Onderwerp: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Groningen, ARZ, kad. sectie AA, perc.nr. 
12405, Groningen – aanleggen tijdelijke infrastructuur langs N7 ten behoeve re-
aliseren aanpak Ring Zuid (21-11-2016, 201673017).

Groningen, 20 maart 2017

Geacht college,

Graag wil de Fietsersbond afdeling Groningen (hierna: Fietsersbond) haar zienswijze kenbaar 
maken ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Groningen, ARZ, kad. sec-
tie AA, perc.nr. 12405, Groningen – aanleggen tijdelijke infrastructuur langs N7 ten behoeve 
realiseren aanpak Ring Zuid (21-11-2016, 201673017).

De Fietsersbond heeft het zeer lijvige ontwerpbesluit inclusief de bijlagen ingezien. Het ver-
baast de Fietsersbond zeer dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning en de daarin be-
sproken infrastructuur zich uitsluitend of zo goed als uitsluitend richt op tijdelijke infrastruc-
tuur voor auto’s. Dit terwijl uit de aanvraag blijkt dat deze tijdelijke infrastructuur en de be-
oogde werkzaamheden de infrastructuur voor fietsers intensief raakt.

Als voorbeeld kan gewezen worden op de tijdelijke route voor auto’s van de westelijke ring 
richting Assen en Hoogezand. Dit verkeer zal omgeleid worden via de botrotonde aan het be-
gin van de Laan Corpus den Hoorn bij de A7. Op de beoogde plek voor de omleiding onder 
het viaduct van de botrotonde ligt momenteel echter een fietspad voor fietsers richting het 
Stadspark. Onduidelijk is hoe deze verkeersstroom tijdens de jarenlang durende werkzaam-
heden zou moeten plaatsvinden. Indien beoogd zou zijn om dit aan de andere kant van de 
botrotonde onder het viaduct plaats te laten vinden dan hebben wij daar grote bedenkingen 
bij, aangezien de fietsers daar via een complexe route met twee keer extra oversteken zou-
den moeten komen, het fietspad aldaar te smal is voor tweerichtingsverkeer en de oversteek 
over de oprit van de A7 richting Hoogkerk gepasseerd zou moeten worden, welke oversteek 
momenteel al als een van de gevaarlijkste van Groningen geldt.
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In de communicatie over het project Ombouw Ring Zuid is diverse malen aangegeven dat re-
kening zal worden gehouden met het fietsverkeer, en op verzoek van de Fietsersbond heeft 
de Combinatie Herepoort recent aangegeven met de Fietsersbond overleg te willen hebben 
over de fietsinfrastructuur. In de praktijk blijkt echter nog niet dat deze toezeggingen inge-
vuld worden. De gang van zaken rond de momenteel plaatsvindende voorbereidende werk-
zaamheden geven ook niet veel hoop dat er oog is voor het beperken van de overlast voor 
fietsers.

Aangezien de potentiële overlast voor het fietsverkeer bij de nog komende werkzaamheden 
zeer groot kan zijn meent de Fietsersbond dat de omgevingsvergunning expliciet eisen moet 
stellen aan tijdelijke voorzieningen voor het fietsverkeer en verzoeken wij u deze hierin op te 
nemen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande contact met ons willen opnemen, dan kunt u 
mij bereiken onder telefoonnummer 06 11 00 59 34 of via groningen@fietsersbond.nl.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Wim Borghols,
namens het bestuur van de Fietsersbond afdeling Groningen
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