
Motie onderzoek verkeerscirculatieplan

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2018, besprekend het 
raadsvoorstel ‘Voorkeursvariant Oosterhamrikzone’

Constaterende dat

• Het inwoneraantal van stad Groningen volgens prognoses de komende 10 - 15 jaar met 
een kwart zal groeien, wat ook gevolgen zal hebben voor de mobiliteitsvraag;

• Het verkeer op meerdere plekken in de gemeente drukker wordt, waardoor er met name 
in het Noordoostelijke deel van de stad binnen de ringwegen drukke verkeerssituaties 
ontstaan die oplossing behoeven, zoals bij de Eikenlaan, het verkeer op de Petrus 
Campersingel en de Sumatralaan, maar ook op andere plekken;

• Groningen in 1977 een baanbrekend verkeerscirculatieplan voor de binnenstad invoerde 
met als doel het autoluw maken van de binnenstad, waarmee de gemeente Groningen 
pionier was en de basis legde voor succesvol verkeersbeleid;

Overwegende dat

• De gemeente Gent recent een circulatieplan heeft ingevoerd waarin de binnenstad in 
sectoren is ingedeeld waarmee de het autogebruik binnen de stadsring afgenomen is en 
het fiets en OV-gebruik is toegenomen;

• Het verstandig is de verkeersproblematiek, bereikbaarheid en leefbaarheid integraal op 
stadsniveau te onderzoeken en aan te pakken;

• Het wenselijk is te onderzoeken of een integraal verkeerscirculatieplan binnen de 
ringweg een oplossing biedt en waarbij een indeling in sectoren het verkeer tussen 
wijken via de ringwegen laat verlopen;

• De doelen van een verkeerscirculatieplan een prettiger verblijf- en verkeersklimaat 
binnen de ringweg, het terugdringen van autoverkeer de stad in, het terugdringen van 
sluipverkeer door woonstraten en het stimuleren van lopen, fietsverkeer, OV-gebruik 
zouden zijn;



Spreekt uit dat 

• Het wenselijk is een onderzoek te doen naar een verkeerscirculatieplan;

Verzoekt het college

• Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een verkeerscirculatieplan binnen de 
ringwegen zoals in hierboven beschreven waarbij de voordelen en nadelen van een 
dergelijk plan uiteen wordt gezet;

• De raad begin 2019 te informeren over opzet en planning van een dergelijk onderzoek 
en de wijze waarop de raad daarbij betrokken zal worden;

En gaat over tot de orde van de dag
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