Motie compensatie en inperking duur gebruik tijdelijke Fietsroute Penningsdijk
De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2018, besprekend het
raadsvoorstel ‘herinrichting Zernikelaan, aansluiting Noordelijke Ringweg en Fietspad
Penningsdijk’
Constaterende dat

• het zuidelijke gedeelte van de Paddepoelsterweg intensiever door fietsers gebruikt gaat
•
•

worden na afsluiting van de doorgang tussen Crematoriumlaan - Nijenborg als gevolg
van de voorziene nieuwbouw van de Feringaborg;
het tijdelijke gebruik van de Penningsdijk niet gepaard gaat met bomenkap, maar dat er
wel sprake kan zijn van verstoring in binnen de Stedelijke Ecologische Structuur
doordat deze route een belangrijke fietsroute zal worden van en naar Zernike;
het college onderzoek heeft gedaan naar de alternatieve routes voor fietsers uit de
richting van Park Selwerd, maar die om allerlei redenen afvielen;

Overwegende dat

• de bovengenoemde afsluiting gedurende vele jaren zal duren maar dat over de

•
•
•
•

nieuwbouw van de Feringaborg door de RUG nog geen finaal besluit is genomen en
dat mogelijk plannen nog aangepast kan worden waardoor de duur van de afsluiting
beperkt kan worden;
het wenselijk is de afsluiting van de oostelijke fietsroute vanaf de slimme fietsroute door
Park Selwerd naar het Zerniketerrein zo kort mogelijk te laten duren om de verstoring
van de rust in de Stedelijke Ecologische Structuur beperkt te laten zijn;
er sprake is van plaatsen van - vleermuisvriendelijke - verlichting langs de route maar
dat de verlichting ook voor andere fauna zo min mogelijk verstoord zou moeten
worden;
het wenselijk is te bezien of compensatie in de vorm van dicht struweel en/of
bosstroken mogelijk is;
Bij de plannen voor de bouw van het gebouw voor levenswetenschappen
compenserende maatregelen genomen zijn in de vorm van de aanleg in de omgeving
van bosstroken en dicht struweel;

Spreekt uit dat
het wenselijk is dat het gebruik van de fietsroute over de Penningsdijk tijdelijk is, en dat
de Penningsdijk zo snel als mogelijk gedowngraded wordt tot rustige recreatieve route;

Verzoekt het college

• onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de verstoring van de rust in de Stedelijke
Ecologische Structuur verder te beperken en waar mogelijk te compenseren, en daarbij
te denken aan:

• het zo kort mogelijk afsluiten van de Nijenborg voor fietsverkeer;
• het bevorderen dat de aanpak van de Zernikelaan dusdanig gepland wordt dat de
route Crematoriumlaan - Zernikelaan zo uitgevoerd wordt dat die kan functioneren
als tijdelijke route van de Slimme Route door Park Selwerd naar Zernike;
• Op of bij het Zerniketerrein te zoeken naar compenserende ecologische
maatregelen;
• De inrichting van de tijdelijke fietsroute over de Penningsdijk dusdanig aan te pakken
dat na de heropening van de route langs Nijenborg het gebruik van de Penningsdijk
voor het verkeer van en naar Zernike wordt ontmoedigd;
• Beperken van lichthinder bij de aanleg van nieuwe verlichting langs het fietspad
Penningsdijk;

• De raad hierover na de zomer te informeren;
En gaat over tot de orde van de dag.
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