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Onderwerp

Bereikbaarheid Grote Markt en Aa-kerkhof

Geacht college,

ln het Coalitieakkoord 2014 - 2O1B "Voor de Verandering" staat de volgende passage over de
bereikbaarheid van de Grote Markt:
^Een levendige binnenstad heeft een prettig verblijfsklimaat. W¡i onderzoeken de komende iaren
het verptaátsen van de bussen en taxi's van de Grote Markt een bijdrage leveft aan een prettig

of

verblijfsk¡imaat. De bussen zouden over de Diepenríng kunnen rijden. Dit creeert tegeliikertiid een

prachtige
kans om ook van de Diepenring een nog aantrekkeliiker sfuk sfads hart te maken.
'HÌerbijþebruiken
we eerder gemaakte plannen. Toegankeliikheid en berei4baarheid van de Grote
Markt moeten voldoende gewaarborgd ziin."
ln de media lazen wij bovendien over plannen om het openbaar vervoer te weren van het Aakerkhof.
Het OV Consumentenplatform Groningen volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en enige
zorg. Vanuit onze rol als officieel adviesorgaan op het gebied van openbaar vervoer in de
provincie Groningen willen wij graag bij het onderzoek en de planvorming betrokken worden.
baarom willen wã u uitnodigen om een vertegenwoordiger af te vaardigen om in een vergadering
van ons platform een toelichting te geven bij het onderzoek en het besluitvormingsproces. Tevens
bieden wij u aan om met een delegatie van ons platform mee te denken en onze expertise in te
brengen bij het onderzoek door deelname in de projectorganisatie.
We zijn het eens met het streven naar een prettig verblijfsklimaat. Het onderzoek en de
planvôrming zouden wij willen toetsen aan het uitgangspunt dat de binnenstad (o.a. Grote Markt
än Aa-kerkñofl van Gróningen op een veilige, aantrekkelijke en betrouwbare manier bereikbaar
blijft per openbaar vervoer.
ln dit kader hebben we de volgende vragen aan u.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wat is de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar het verplaatsen van de bussen van
zowel de Grote Markt als het Aa-kerkhof?
Welke plannen mbt het OV in de binnenstad worden in dit onderzoek betrokken?
ls duidelijk hoe de busl'rjnen gaan lopen en welke consequenties dat heeft?
Onderzoekt u de verandering van loopafstanden van haltes naar voorzieningen in de
binnenstad, in het bijzonder voor mensen die slecht ter been zijn?
Onderzoekt u de verandering van reistijden, overstaptíjden, betrouwbaarheid en het inen uitstappen in een veilige en aantrekkelijke omgeving?
Onderzoekt u de verandering van de aantallen vervoersbewegingen met auto, bus, fiets
en te voet als gevolg van een andere psychologische beleving door reizigers over reist'tjd,
comfort e.d.?
Welke infrastructurele maatregelen zijn te verwachten op de Diepenring of elders in of
nabij de binnenstad?

consumentenplatform

openbaar vervoer

ls duidel'rjk welke investeringen de veranderingen
' g. wie
deze gefinancierd kunnen worden?

g.

10.
1 1.
12.
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14.

met zich meebrengen en hoe en door

van
Wordt er een ,àl"t¡" gelegd met andere infrastructurele plannen zoals de aanpassing
Forum
van
het
bouw
de
en
transferia
en
HOV-assen
van
het Hoofdstation, deiealisatie
met parkeergarage?
Welke alternatieven worden onderzocht?
Wordt een vergelijking gemaakt met de oplossingen van andere steden voor vergelijkbare
problemen?
Wordt ook een tunnel of verlaagde busbaan bij de Grote Markt oven¡vogen?
Welke rollen hebben het oV bureau en de provincie in het project?
Welke planning en fasering kent het project?
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan:
- de Raad van Groningen
- Provinciale Staten van Groningen,
- Provinciale Staten van Drenthe
- het Dagelijks Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe
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