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Regio Groningen‐Assen investeert fors in bereikbaarheid 
Stuurgroep Regio neemt besluit over investeringsprogramma  

 
Regio Groningen‐Assen heeft voor de periode tot 2020 een pakket aan maatregelen op het gebied 

van bereikbaarheid opgesteld, ten behoeve van de economische ontwikkeling van deze regio. 

Hierin zitten projecten met betrekking tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer, OV‐knooppunten en 

P+R‐locaties. Voorbeelden zijn Knoop Groningen (aanpak hoofdstation Groningen), FlorijnAs Assen 

en bereikbaarheidsprogramma Leek/Roden. Vanuit het regiofonds draagt Regio Groningen‐Assen 

ruim € 60 miljoen bij aan deze projecten. De investeringen zijn nodig om de regionale 

bereikbaarheid een kwaliteitsimpuls te geven, maar ook om de stad Groningen goed bereikbaar te 

houden bij onder andere de ombouw van de zuidelijke ringweg. Het voorstel wordt toegelicht 

tijdens een 'Bijeenkomst Raden & Staten'.  

 

Herziene visie op bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van de regio Groningen‐Assen en van haar economische toplocaties in het 

bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale 

positie en de goede kwaliteit van de woon‐ en leefomgeving. Daarom zet Regio Groningen‐Assen 

sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Om te bepalen 

hoe het staat met de bereikbaarheid nu en in de toekomst en waar de verbeterpunten liggen, is de 

zogeheten Netwerkanalyse opgesteld. Dit heeft een herziene visie op de bereikbaarheid van de regio 

opgeleverd. Daarnaast is het investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020 geactualiseerd. 

Raads‐ en Statenleden en stakeholders hebben in het voorstadium, de gelegenheid gekregen om 

ideeën in te brengen. De ingediende ideeën zijn gebruikt bij de geactualiseerde netwerkanalyse. De 

indieners worden op de hoogte gebracht wat met hun ideeën is gedaan.  

 

Openbaar vervoer 

In de Netwerkanalyse is geconstateerd dat het openbaar vervoer (bus en trein) vooral groeit op de 

zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoertrajecten (HOV‐assen). En dan met name op de 

verbindingen waarin door de regio is geïnvesteerd. Regio Groningen‐Assen gaat door met deze 

investeringen. Hierdoor blijft de regio met de steden Groningen en Assen verbonden, blijven de 

economische toplocaties bereikbaar en verbetert de aansluiting op de belangrijke OV‐knooppunten 

(zoals de P+R‐locaties). Er is een streefbeeld opgesteld, waar via de uitvoering van de verschillende 

maatregelen stapsgewijs naar toe wordt gewerkt. 

 

Extra investeringen gemeente en provincie Groningen 

In regionaal verband zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de provincie Groningen over 

extra investeringen. Deze hebben een omvang van € 95 miljoen. Dit geld is beschikbaar vanwege het 

niet doorgaan van de RegioTram. De gemeente en provincie investeren vooral in de verbetering van 



bus en trein. Deze investeringen zijn een belangrijke eerste stap richting een kwalitatief Hoogwaardig 

Openbaar Vervoerssysteem (HOV‐assen). Daarnaast is er geld beschikbaar voor verbetering van weg‐ 

en fietsinfrastructuur in de stad Groningen.  

 

Regionale bereikbaarheid geborgd 

Door alle investeringen, zowel uit het regiofonds, uit de afspraken met gemeente en provincie maar 

ook bijvoorbeeld uit de ombouw van de zuidelijke ringweg, wordt de regionale bereikbaarheid 

geborgd, en kan de regio Groningen‐Assen zich economisch  blijven ontwikkelen. De stuurgroep Regio 

Groningen‐Assen vindt het belangrijk dat ondanks de economische slechtere tijden, toch door de 

regionale samenwerking, grote investeringen kunnen plaatsvinden. Het voorstel is onderdeel van de 

actualisatie van de samenwerking Regio Groningen‐Assen. De individuele raden & Staten zullen 

hierover in het najaar een besluit nemen. 

 
Samenwerkingsverband Regio Groningen‐Assen 
Regio Groningen‐Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee 
provincies. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, 
Groningen, Haren, Hoogezand‐Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, 
Winsum en Zuidhorn. Op het gebied van mobiliteit is Regio Groningen‐Assen verantwoordelijk voor 
de regie over de bereikbaarheid van de regio als geheel en voor de afstemming tussen projecten. 
Hierbij werkt Regio Groningen‐Assen samen met o.a: OV‐Bureau Groningen/Drenthe, Groningen 
Bereikbaar en FlorijnAs Assen/Minder Hinder Assen.  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regio Groningen‐Assen:  
Iduna Jongsma, communicatieadviseur a.i.: (06) 55 190 701 
 



Bijlage:  
- Afbeelding kaart met projecten te downloaden op www.regiogroningenassen.nl  pdf 9mb en 

jpg formaat ‐ 25mb 
 

 



 

Gereed Regiofonds RSP

HOV/transferia

RSP

overig

Overig

Programma Beter Benutten, incl. Groningen Bereikbaar - 

verkeersmanagement

2012-2014 € 15.800.000  €                    2.700.000  €               13.100.000 

Kolibri  19 / 

RSP06/23/24

Investeringspakket Infra en OV Leek/Roden (P+R Leek, strekken en 

koppelen Qliners)

2013-2016 € 12.000.000  €                    3.600.000  €                3.300.000  €                 5.100.000 

Kolibri  02/03 

(relatie met RSP 22)

Programma Flori jnAs Assen (samenvoeging busstation en Assen 

Zuid)

2013-2018 € 155.000.000  €                  13.400.000  €      110.000.000  €               31.600.000 

Kolibri  07 / RSP28 HOV-as West 3e fase 2014-2016 € 12.000.000  €                    2.600.000  €                3.380.000  €                 6.020.000 

Kolibri  48 / RSP18 Busdoorstroming Europaweg 2013 € 5.000.000  €                        500.000  €                 4.500.000 

Kolibri  49 Busontsluiting P3 Europaweg 2013 € 3.000.000  €                        900.000  €                 2.100.000 

Kolibri  23b / RSP02 Tijdelijke en permanente uitbreiding P+R Haren 2014 € 4.450.000  €                        250.000  €                2.500.000  €                 1.700.000 

Kolibri  14 / RSP13 Bus/treinknooppunt stationsgebied Winsum 2014-2016 € 2.300.000  €                        650.000  €                1.150.000  €                     500.000 

Kolibri  15 / RSP05 Doorontwikkeling P+R Zuidhorn 2012-2018 € 2.700.000  €                        675.000  €                1.350.000  €                     675.000 

Kolibri  22 Frequentieverhoging Groningen - Leeuwarden (3 → 4) 2013-2016 € 127.000.000  €                    7.000.000  €      120.000.000  €                                  - 

Kolibri  34 Knoop Groningen (inclusief doorkoppeling en viersporigheid 

Europapark

2016-2020 € 142.000.000  €                  27.000.000  €         92.000.000  €               23.000.000 

Kolibri  28 Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen (inclusief 

busknooppunt Ruischerbrug)

2015 € 1.920.000  €                        960.000  €                     960.000 

Kolibri  31 / RSP07 

(relatie met RSP 25)

Norgerbrug (Assen-West, transferium, fiets, opwaardering 

kruising N371-N373)

2017 € 10.000.000  €                    1.000.000  €                2.500.000  €                 6.500.000 

Kolibri  46 Bushalte Hooge Meeren Zuidzijde 2014-2016 € 35.000  €                            8.750  €                       26.250 

RSP19 Bus toe- en afrit A7 transferium Hoogkerk 2014 € 4.030.000  €                1.000.000  €                 3.030.000 

Kolibri  04 / RSP12 Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum 2013-2016 € 1.500.000  €                        400.000  €                    600.000  €                     500.000 

Totaal € 498.735.000 € 61.643.750 € 15.780.000 € 322.000.000 € 99.311.250

 €                                  - 

Kolibri  39 Frequentieverhoging Groningen-Assen (4 → 6) 2015 € 18.000.000  €                                  - 

Kolibri  12 Station Hoogkerk 2016-2020 PM  PM  €                                  - 

KostenProject

Bijlage 04-b

Basispakket (versie 3 juni 2013)



  
 
 

Gereed Regiofonds RSP

HOV/transferia 

Overig

RSP 1 Transferium Kardinge deels 2013-2016 € 6.500.000 € 6.500.000 € 0

RSP 3 P+R Zernike deels 2013-2016 € 4.000.000 € 4.000.000                 € 0

RSP 4 P+R Driebond deels 2013-2016 € 2.800.000 € 1.800.000                 € 0

RSP 9 Kwaliteitsmaatregelen P+R deels 2013-2016 € 1.200.000 € 1.200.000 € 0

Kolibri 

24/25/27/RSP10

Knoop Hoogezand-Sappemeer 2016-2020 PM PM € 7.500.000 € 0

P+R Knoop Hoogezand-Sappemeer PM PM € 0

RSP08 Transferium de Punt incl. aansluiting A28 2016-2020 € 20.000.000 PM € 6.000.000 € 2.500.000

RSP17 Busstation Norg 2016-2020 € 2.500.000 PM € 500.000 € 0

RSP 22 Infraontsluiting busstation Assen deels 2013-2016 € 6.400.000 € 2.000.000 € 0

RSP 25 Busaansluiting Kloosterveen € 1.400.000 € 0

RSP 26 Infraontsluiting OV-knooppunt 

Hoogezand

€ 2.500.000 € 0

RSP 27 Toegankelijkheid bushaltes deels 2013-2016 € 3.260.400 € 200.000 € 3.060.400

Totaal € 40.200.000 € 0 € 33.600.000 € 6.740.000

Bijlage 04-c 

P+R & OV Knooppunten (versie 3 juni 2013)

Project Kosten



 

Gereed Regiofonds RSP Overig

Fiets 07 Fietsrouteplus Smilde - Bovensmilde - Assen

(= Onderdeel Norgerbrug)

 €                      - 

Fiets 11 Fietsroute plus Ten Boer - Groningen 2017-2018 € 5.000.000  €      2.000.000  €     4.000.000 

Fiets 12 Fietsroute plus Winsum - Groningen 2017-2018 € 6.480.000  €      2.000.000  €     4.000.000 

Fiets 15 Fietsverbinding Assen-West / Messchenveld na 2020 € 531.000  €                      - 

Fiets 13 Snelfietsroute Leek - Groningen 2016-2020  €           4.000.000  €                    -   

Fiets 14 Fietsverbinding Meerstad - Groningen Centrum na 2020  PM  €                      - 

Fiets 17 Kwaliteitsverbetering bestaand netwerk stad 

Groningen (aanlanding FRP en bereikbaarheid P+R)

2016-2020  €        10.000.000  €                      - 

Totaal € 25.480.000 € 4.531.000 € 0 € 8.000.000

Wensenlijst Kosten  €                    -   

Fietsroute Plus Groningen-Haren-Zuidlaren  €                      - 

Fietsroute Plus Groningen-Hoogezand-Sappemeer  €                      - 

Fietsroute Assen - Norg 2017 € 750.000  €                      - 

Oversteek Brunlaan Peizerwolde 2015 € 1.000.000  €                      - 

Fietsroute plus Vries - Zuidlaren 2015 € 1.000.000  €                      - 

Fietsroute Plus Assen-Groningen  €                      - 

Aanlanding Fietsroute Plus Winsum  €                      - 

Fietsroute Ezinge, Feerwerd, Garnwerd - Zernike  €                      - 

Bijlage 04-d 

Fietsprojecten (versie 3 Juni 2013)

KostenProject
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(04) Oplegnotitie Actualisatie Netwerkanalyse 

 

Notitie voor: Stuurgroep  

Datum: 14 juni 2013  

Opsteller: Programmabureau RGA  

 

1. Aanleiding en doel 

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er bijna 

370.000 verkeersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio te meten. 

Alleen al op het gebied van woon-werkverkeer komen iedere dag ongeveer 70.000 mensen 

de stad Groningen binnen, de helft hiervan komt uit de regio zelf. Andersom verlaten 

dagelijks 24.500 mensen de stad om elders in de regio aan het werk te gaan.  

In de stad Assen zijn dit dagelijks 22.000 om 13.000. De bereikbaarheid van Regio 

Groningen-Assen en haar economische toplocaties in het bijzonder, is dan ook van cruciaal 

belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positionering en 

de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op 

het verbeteren van de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Het uitgangspunt 

van de bereikbaarheidsstrategie is dat de bereikbaarheid in de regio benaderd wordt vanuit 

een integraal vervoersysteem met alle modaliteiten: auto, fiets, bus en trein, aangevuld met 

maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement.  

 

De basis van deze strategie vormt de Netwerkanalyse uit 2006. Deze bevatte een 

probleemanalyse en oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de deur tot deur 

bereikbaarheid van de regio. Deze netwerkanalyse ging uit van een gebiedsgerichte 

benadering waarbij samenwerking van partijen die werken aan de bereikbaarheid in de regio 

voorop stond. Op basis van de Netwerkanalyse 2006  zijn in de afgelopen jaren veel 

bereikbaarheidsprojecten uitgevoerd of in uitvoering gekomen. De regio investeerde hierin in 

deze periode € 50 miljoen, wat leidde tot een totale investering van € 200 miljoen in de 

regionale bereikbaarheid.Op dit moment staan nog diverse grootschalige projecten in de 

steigers om uitgevoerd te worden. De verwachting is dat ook deze projecten een substantiële 

bijdrage gaan leveren aan het reduceren van de grootste bereikbaarheidsknelpunten binnen 

de regio. Dit zijn bijvoorbeeld: de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, de 

projecten rondom de Florijnas in Assen, de knoop Groningen, de intensivering van de 

spoorverbindingen Leeuwarden - Groningen en Assen - Groningen en de ontsluiting van 

Noord-west-Groningen (N361). 

 

Anno 2013 is het tijd om de Netwerkanalyse 2006 te actualiseren. Enerzijds vanwege het 

wegvallen van de Regiotram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoerssysteem. 

Anderzijds kunnen we constateren dat een aantal exogene factoren gewijzigd is 

(economische, demografische en technologische) die van invloed zijn op de mobiliteit. Dit 

alles leidde tot het besluit van de stuurgroep Regio Groningen-Assen van 6 december 2012 

om de Netwerkanalyse in 2013 te actualiseren.  

 

Het doel van de geactualiseerde Netwerkanalyse is het samenstellen van een integrale visie 

op het gebied van de bereikbaarheid van en binnen de Regio Groningen-Assen, resulterend 

in een (bijgesteld) Meerjaren Investeringsprogramma (MIP). De inzet is te komen tot een 
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optimale mix van de beschikbare rijks- en regionale middelen gebaseerd op gedeelde 

probleemanalyses en oplossingsrichtingen. De netwerkanalyse kan dus worden gezien als 

de kapstok voor alle bereikbaarheidsprojecten in de regio. Het geeft de mogelijkheid om 

lopende en nieuwe projecten in samenhang te bekijken, af te stemmen met ruimtelijke 

ontwikkelingen en te beoordelen op oplossend vermogen en de financiële kaders 

 

2. Planning en proces 

De geactualiseerde Netwerkanalyse dient als basis voor de bijgestelde 

bereikbaarheidsstrategie en het bereikbaarheidsprogramma. De stuurgroep heeft hierbij 

benadrukt dat de actualisatie Netwerkanalyse voor de zomer van 2013 gereed moet zijn en 

dat er aandacht is voor draagvlak bij de gemeenteraden en Provinciale Staten. Ook de vrijval 

van de middelen als gevolg van het niet doorgaan van de RegioTram en de spoorlijn 

Groningen - Heerenveen betrokken, evenals het RSP-programma HOV/Transferia wordt 

hierbij betrokken.  
 

In samenwerking met vele in- en externe partners is in november 2012 gestart met de 

actualisatie. Door de constructieve samenwerking kon in de eerste maanden van 2013 reeds 

een eerste analyse worden opgeleverd.  Op basis van de resultaten van deze analyse is 

daarna verder gewerkt aan de uitwerking in programma's en projecten. Aan verschillende 

partijen is hiervoor inbreng gevraagd. Zo vond op 8 april een bijeenkomst plaats voor raads- 

en Statenleden en een brede groep stakeholders. Ruim 120 mensen waren deze avond 

aanwezig om zich te laten informeren over de stand van zaken van de Actualisatie 

Netwerkanalyse en mee te praten over oplossingen voor de regionale bereikbaarheid. Ook is 

er gedurende 4 weken de mogelijkheid geweest om via de website van Regio Groningen-

Assen voorstellen in te dienen voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Er zijn in deze 

periode 7 interessante voorstellen ingediend door diverse organisaties en particulieren. Van 

alle voorstellen wordt bekeken of ze meegenomen kunnen worden in de Actualisatie 

Netwerkanalyse en de indieners worden op de hoogte gesteld op welke wijze de voorstellen 

zijn meegenomen. 
 

De geactualiseerde Netwerkanalyse is samen met de uitgewerkte programma's en de 

financiële dekking hiervan ter besluitvorming voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg 

Verkeer en Vervoer (POVV) op 3 juni. Via deze notitie wordt het voorstel van het POVV als 

onderdeel van de geactualiseerde regiovisie ter besluitvorming aan de stuurgroep Regio 

Groningen-Assen voorgelegd. Vervolgens zal een terugkoppeling plaatsvinden richting de 

doelgroepen  die bij de totstandkoming betrokken zijn geweest, zoals raden en Staten en 

stakeholders.  

 

Het aangepaste Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) wordt in het kader van de 

actualisatie regionale samenwerking in de stuurgroep RGA van september vastgesteld en 

daarna ter goedkeuring aan raden en Staten voorgelegd, conform het convenant van de 

regio. 

 

3. Analyse en strategie 

Uit de analyse blijkt dat de in 2006 ingezette bereikbaarheidsstrategie van Regio Groningen-

Assen succesvol is geweest en nog steeds stevig genoeg is om uiteenlopende 
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ontwikkelingen en trends op te kunnen vangen om de regio bereikbaar te houden. Op 

onderdelen verdient de strategie wel extra accenten. Blijvend uitgangspunt is dat de 

bereikbaarheid in de regio benaderd wordt vanuit een integraal vervoersysteem met alle 

modaliteiten: auto, fiets, bus en trein, aangevuld met maatregelen op het gebied van 

mobiliteits- en verkeersmanagement.  

 

De hoofdlijnen van de aanpassingen in de bereikbaarheidsstrategie (bijlage 04-a)  hebben 

betrekking op: 

• Verdere kwaliteitsverbetering van HOV assen en OV-knooppunten, dit zorgt voor 
reizigersgroei en verbetert de exploitatie van het OV. 

• Het P+R-beleid is succesvol, blijven investeren met aandacht voor de 
parkeerproblematiek in de stad Groningen. 

• Investeren in Fietsroutes Plus is beloftevol, belangrijk is een goede aanlanding in de stad 
Groningen 

• Aanpassingen weginfrastructuur vooral nodig voor de uitvoering van de grote projecten 
(Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen). 

• De regio blijft maatregelen faciliteren ten behoeve van het goederenvervoer via weg, 
water en spoor.  

• De positie van het vervoer van passagiers via de lucht (GAE) verdient nader aandacht. 

 

In het kader van de actualisatie Netwerkanalyse is geconstateerd dat verschillende 

ontwikkelingen die in 2006 nog niet waren voorzien. Het gaat onder meer om economische, 

demografische en technologische ontwikkelingen, gevolgen van de digitale samenleving, en 

het landelijk beleid met betrekking tot de OV studentenkaart. Deze hebben gevolgen voor de 

mobiliteit in de Regio Groningen-Assen. Daarom is het gewenst om sterker dan voorheen de 

mobiliteitsontwikkeling in de Regio (en de factoren die daarop van invloed zijn) op een 

regelmatige basis te monitoren, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse 

voortgangsrapportage.  

 

4. Lange-termijnbeeld HOV 

Voor het Openbaar Vervoer is de bereikbaarheidsstrategie verder uitgewerkt in een HOV- 

(Hoogwaardig Openbaar Vervoer) visie voor de langere termijn. In deze visie blijft de trein de 

ruggengraat van de HOV-structuur en daar waar geen trein aanwezig is wordt ingezet op 

HOV-bussen. Via de HOV-structuur worden regio en stad met elkaar verbonden, worden de 

economische toplocaties bereikbaar gehouden en wordt aangesloten bij de belangrijke OV-

knooppunten (incl. P+R-locaties) in de regio. In hoofdlijnen bestaat de visie uit: 

• De gefaseerde en modaliteitsonafhankelijke ontwikkeling van de HOV-assen (spoor en 
bus) met hoge kwaliteit en hoge frequentie 

• Station Europapark krijgt een belangrijker functie, waardoor het Hoofdstation wordt 
ontlast.   

• De stapsgewijze ontwikkeling van 3 hoogwaardige buslijnen waarbij regio en stad met 
elkaar worden verbonden. De P+R-locaties zijn hier onderdeel van. 

• De HOV-assen hebben een ruimtelijk structurerende werking. 

• Het snel realiseren van een tijdelijke buslijn Hoofdstation – Zernike via de westelijke 
ringweg. 

 

Als eindbeeld voor de HOV-structuur in de regio is een Lange-termijn beeld opgesteld. Dit 

beeld is weergegeven in onderstaande afbeelding. Om het beeld van het OV compleet te 

maken is ook het onderliggende busnet hierin opgenomen. Het Streefbeeld HOV-structuur is 
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de stip op de horizon waar via de uitvoering van de verschillende maatregelen stapsgewijs 

naar toe wordt gewerkt. Voorgesteld wordt om onder verantwoordelijkheid van de Regio 

Groningen-Assen een verkenning te starten naar de maatregelen die genomen moeten 

worden om het 'lange termijn perspectief' (met name de hogere ambitieniveaus voor bus en 

trein) te bereiken. Onderdelen van dit onderzoek zijn de vervoerswaarde, de gevolgen voor 

de exploitatie van bus en trein, de benodigde infrastructuur, een meer gedetailleerde raming 

van de kosten en de mogelijk financiering.  
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5. Programmatische uitwerking en financiële dekking 

De volgende stap in de Actualisatie Netwerkanalyse is het uitwerken van de 

bereikbaarheidsstrategie in programma's en projecten. Daarbij zijn de projecten in het 

huidige Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) en het project RSP HOV/Transferia 

getoetst aan de geactualiseerde Netwerkanalyse. De regio richt zich zoals bekend vooral op 

investeringen in OV, P+R en fiets.  

 

Verder is bepaald welke nieuwe projecten (ambities) gewenst zijn door nieuwe 

ontwikkelingen zoals het niet doorgaan van de Regiotram, de uitvoering van diverse (RSP) 

projecten, het betaalbaar houden van de exploitatie van het OV, Groningen Bereikbaar en 

Minder Hinder Assen. De projecten zijn uitgewerkt in een Basispakket en een pakket met 

nieuwe ambities. Met deze pakketten kan de bereikbaarheid van de regio tot 2020 worden 

geborgd. Na 2020 kan verder worden gewerkt aan het Streefbeeld HOV-structuur. 

 

5.1 Basispakket 

Het Basispakket bevat de projecten waarvoor een bijdrage uit het regiofonds is afgesproken 

en waarvan de kosten zijn gedekt (bijlage 04-b + 04-f kaartbeeld Basispakket). Deze 

projecten zijn getoetst aan de geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie. Het gaat vooral om 

investeringen in HOV assen, OV-knooppunten en P+R. Het Basispakket kent een totale 

investeringsomvang van bijna € 500 miljoen met cofinanciering vanuit het regiofonds van 

ruim € 61 miljoen. 

 

In 2008 is afgesproken bij het MIP te werken met overtekening. Dit had de instemming van 

raden en Staten. Er is nog een aantal voorgenomen projecten in het MIP, waarvoor als 

gevolg van deze overtekening dan wel als gevolg van onvoldoende uitwerking, geen dekking 

is opgenomen. Het betreft extra (naast de mogelijke bijdrage uit het RSP-programma 

HOV/Transferia) bijdragen voor P+R/OV-knooppunten (bijlage 04-c) en bijdragen voor fiets-

projecten (bijlage 04-d + 04-g kaartbeeld Fietsroutes). In totaal gaat het om een tekort van € 

4,5 miljoen + PM. Hiervoor is geen dekking voorzien uit het MIP. 

 

Het RSP-programma HOV/Transferia bevat projecten op het gebied van OV-knooppunten en 

P+R-terreinen. De nog resterende  projectenlijst telt op tot een bedrag van € 42 miljoen, 

waarvoor nog € 31 miljoen beschikbaar is. In het POVV is in november 2012 afgesproken 

dat het budget voor dit RSP-programma taakstellend is, waarbij het POVV een adviesrol 

heeft ten opzichte van het college van GS van Groningen.  

 

5.2 Nieuwe ambities 

De extra ambities omvatten nieuwe projecten om de regio en de stad via de HOV-structuur 

met elkaar te verbinden en auto-gerelateerde projecten om de bereikbaarheid van de stad 

Groningen te waarborgen bij de uitvoering van de grote projecten (Groningen Bereikbaar). 

Dit overzicht is opgenomen in bijlage 04-e en een kaart (bjilage 04-h) is bijgevoegd. 
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De nieuwe ambities bevatten de volgende categorieën projecten: 

• Bus-ambitie 2+3      € 35 miljoen 

• Trein-ambitie 1+2     € 50 miljoen 

• Extra investering in de stad Groningen  € 12 miljoen 

• Bustunnel Hoofdstation    € 40 miljoen. 

 

De globale kosten voor het bus-ambitieniveau 2+3 zijn ca. € 35 miljoen (additioneel t.o.v. het 

Basispakket = ambitieniveau 1).  Als dit pakket aan maatregelen is uitgevoerd kunnen drie  

buslijnen in het HOV-streefbeeld gaan rijden: Leek/Roden- Beijum/Lewenborg, 

Annen/Zuidlaren-P+R Europapark en station Europapark-Zernike. Realiseren van deze lijnen 

is een sterke verbetering van de HOV-structuur in de richting van volledige HOV-kwaliteit, 

dat wordt gerealiseerd bij ambitieniveau 4. 

 

Voor de trein wordt tot aan 2020 ambitieniveau 2 nagestreefd. Dit betekent dat naast de 

projecten in het Basispakket een aantal aanvullende maatregelen worden genomen. De 

totale kosten hiervan betreffen circa  € 50 miljoen. Hierbij gaat het om een fly-over ten 

westen van het hoofdstation Groningen, een extra perron ten behoeve van de 5e en 6e trein 

tussen Assen en Groningen, langere perrons ten behoeve van langere treinen Leeuwarden - 

Groningen en de ingang aan de zuidzijde van het hoofdstation. 

 

De bustunnel onder het hoofdstation betreft een nieuwe ambitie, waarmee een substantieel 

exploitatievoordeel kan worden bereikt. Bij de aanpak van de knoop Groningen kan de tunnel 

worden aangelegd. Hiermee wordt werk met werk gemaakt, de aanleg op een later moment 

brengt veel hogere kosten met zich mee. 

 

5.3.Financiële dekking nieuwe ambities 

De dekking van de kosten van de nieuwe ambities kan als volgt worden gedaan: 

Gemeente Groningen    € 20 miljoen 

Vrijval RSP en MIT Groningen (40 + 35) € 75 miljoen 

 

Hiermee blijft nog een financieel gat over van ca. € 40 miljoen, dat vrijwel volledig betrekking 

heeft op de bustunnel bij het hoofdstation. Voor de bustunnel zullen nieuwe dekkingsbronnen 

gezocht moeten worden. Wellicht kan een deel van de exploitatievoordelen als gevolg van 

de tunnel worden aangewend voor de financiering van dit voor de regio belangrijke project. 

 

Overigens wordt er bij de uitwerking van de genoemde financiële dekking voor gezorgd dat 

reeds met de nieuwe dienstregeling januari 2014 betere bussen (capaciteit en kwaliteit) in 

een hogere frequentie gaan rijden op de regio HOV-lijnen Leek/Roden-Beijum/Lewenborg en 

Annen/Zuidlaren-Europapark/P3. Ook worden er dan nieuwe hoogcapaciteitsbussen ingezet 

op de verbinding Hoofdstation-Zernike die onlangs al over een nieuwe route via de 

Westelijke Ringweg is gaan rijden. 
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6. Vervolgproces  

Het streven is om de rapportage Actualisatie Netwerkanalyse in concept per 1 juli 2013 af te 

ronden. Het einddocument van de Actualisatie Netwerkanalyse wordt besluitvormend 

geagendeerd in het POVV van 26 september. 

 

Een aantal nadere uitwerkingen vinden in het POVV-kader in de tweede helft van 2013 

plaats. Dit betreft: 

1. Onderzoek naar het lange termijn perspectief HOV-structuur RGA 

2. Opstellen Plan van Aanpak monitoring in samenhang met Groningen Bereikbaar en het 

programma Beter Benutten 

3. Jaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage Netwerkanalyse op basis van de 

monitoring 

4. Uitwerking van het onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie t.a.v. de toplocatie 

Groningen Airport Eelde en goederenvervoer. 

5. Uitwerken P+R-aanpak rond de stad Groningen in relatie tot de parkeerproblematiek in 

de stad Groningen. 

6. Uitwerken van de aansluiting onderliggend busnet op het HOV-netwerk 

 

Bijlagen: overzichten en kaarten 

04-a.  Bereikbaarheidsstrategie 2013 

04-b.  Overzicht Basispakket 

04-c.  Overtekening Basispakket P+R en OV-knooppunten 

04-d.  Overtekening Basispakket Fietsprojecten 

(NB 04-b, c, d zijn samengevoegd in 1 document!) 

04-e.  Specificatie nieuwe ambities (maatregelenpakketten 'Verbetering kwaliteit/capaciteit 

HOV-assen' en 'Nieuwe maatregelen actualisatie Netwerkanalyse') 

04-f.  Overzichtskaart Basispakket en Pakket P+R/OV-knooppunten 

04-g.  Overzichtskaart Fietsroutes 

04-h.  Overzichtskaart Nieuwe ambities (Verbeterde kwaliteit/capaciteit HOV-assen en 

Nieuwe maatregelen actualisatie Netwerkanalyse) 

7. Advies POVV 
Het POVV adviseert de Stuurgroep conform onderstaand voorstel te besluiten. 

8. Voorstel 

 

De Stuurgroep besluit: 

• tot vaststelling van het voorstel voor de uitvoering van het geactualiseerde Basispakket. 

• tot vaststelling van de Bereikbaarheidsstrategie 2013 

• tot vaststelling van het Lange Termijn Perspectief HOV en tot mandatering aan het 

POVV dat nader uit te werken. 

• tot kennisneming van het aanbod van provincie en gemeente Groningen met betrekking 

tot dekking van het pakket Verbetering kwaliteit/capaciteit HOV-assen en Maatregelen 

Groningen Bereikbaar + fiets in stad. Aan deze partijen vragen dit aanbod te 

bekrachtigen. 
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Besluit: 

 

Paraaf secretaris 

 

 



Verbetering kwaliteit/capaciteit HOV-assen

Korte termijn bus ambitieniveau 1+2 inframaatregelen (incl. korte termijnpakket OV-bureau)

- Dit betreft maatregelen op het gebied van infrastructuur en nieuwe haltes, als 

uitwerking van de HOV-visie die in maart/april aan POVV en raads/statenleden is 

gepresenteerd 14.400.000€   
gedetailleerder specificatie op maatregelniveau is ter 

vergadering beschikbaar

Korte termijn bus ambitieniveau 3

- DRIS op de haltes 1.500.000€    

- opwaarderen haltes tot HOV-haltes in centrum 2.000.000€    
- inframaatregelen om alle 3 de HOV-lijnen te kunnen laten rijden 17.000.000€   

totaal 20.500.000€   
gedetailleerder specificatie op maatregelniveau is ter 

vergadering beschikbaar

Trein-ambitieniveau 1

LET OP: het is nodig dat de No-regretmaatregelen uit het huidige MIP sowieso 

worden uitgevoerd

- fly-over ten westen van hoofdstation 35.000.000€   

- extra perron t.b.v. 5e en 6e trein pendel Groningen-Assen 5.000.000€    

- langere perrons t.b.v. langere treinen Leeuwarden-Groningen 5.000.000€    
- ingang zuidzijde hoofdstation 5.000.000€    

totaal 50.000.000€   
gedetailleerder specificatie op maatregelniveau is ter 

vergadering beschikbaar

Totaal Verbeterde kwaliteit/capaciteit HOV-assen 84.900.000€  

Nieuwe maatregelen actualisatie Netwerkanalyse (aanvullend op reeds besloten 

dekking/maatregelen)

voor auto + bus

- meerkosten by-pass kruising Boerhaavelaan/Laan Corpus den Hoorn 300.000€       extra kosten ombouw kruising ivm by-pass

- aansluiting Ring Noord/Zonnelaan: minimale aanpassingen 500.000€       

kleine aanpassingen voor betere doorstroming afrit 

vanaf Ring Noord

totaal 800.000€       

voor fiets in stad

werkbudget fiets 5.000.000€    Fietsprojecten, aanlanding fietsroutes plus in de stad

totaal 5.000.000€    

voor verkeersmanagement Groningen Bereikbaar en bushaltes

bijdrage Basispakket Verkeersmanagement Groningen Bereikbaar 3.000.000€    
nog niet gedekt gemeentelijke bijdrage aan 

Basispakket Verkeersmanagement

toegankelijkheid bushaltes 2014 1.000.000€    bedrag haltes 2014 niet gedekt

totaal 4.000.000€    

stelpost topprioriteiten Groningen Bereikbaar

Aansluiting ring oost-Sontweg PM afhankelijk van maatregel Minder Hinder Plan ARZ

(meerkosten) Doorstroming Laan Corpus den Hoorn 200.000€       

Kruising Bedumerweg - Sumatralaan 100.000€       

Carré Europaweg-Damsterdiep-Sontweg-Berlagebrug 1.000.000€    

Doorsteek Oostersluis- Pop Dijkemaweg 600.000€       

meerkosten rotondes Hoogkerk 200.000€       

totaal 2.100.000€    

Totaal Nieuwe maatregelen actualisatie netwerkanalyse 11.900.000€  

Topprioteit ambitieniveau 4 bus

Bustunnel hoofdstation (stelpost) 40.000.000€   

totaal 40.000.000€   

Totaal bustunnel hoofdstation 40.000.000€  

Bijlage 04-e: specificatie maatregelenpakketten "Verbetering kwaliteit/capaciteit HOV-assen" en 

"Nieuwe maatregelen actualisatie Netwerkanalyse"




