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Groningen, 26 juni 2014

Betreft: Reactie op plannen voor tunnel Paterswoldseweg

Geachte heer Zaal,
De Buurtvereniging Badstratenbuurt en het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg hebben
kennisgenomen van de laatste plannen voor een tunnel onder het spoor aan de
Paterswoldseweg. De uitkomst lijkt wellicht het best haalbare binnen de gestelde kaders,
namelijk dat er een tunnel moet komen voor alle verkeer. Daarmee is echter nog niet
vastgesteld dat die kaders juist zijn. Daarnaast hebben wij nog vragen over de recente
plannen.
Verkeerstellingen
De plannen voor de tunnel zijn gestoeld op onder meer een risicoanalyse van ProRail. In dit
verband wijzen wij u op de rapportage van de verkeerstellingen die eind maart is
gepubliceerd. Deze rapportage heeft nieuw licht geworpen op de onderbouwing van de
tunnelplannen:



De risicoanalyse van ProRail is deels gebaseerd op onjuiste cijfers. Dat roept vragen
op over de urgentie van de tunnel
De opvatting van de gemeente en de provincie over het belang van de
Paterswoldseweg als autoroute wordt niet onderbouwd door de verkeerstellingen. Dat
roept vragen op over het uitgangspunt van een tunnel voor alle verkeer.

Wij hebben hier al eerder vragen over gesteld, daarvoor verwijzen u graag verder naar onze
website voor details.
Wij stellen u de volgende vragen:
1. Welke stappen gaat u nemen om de risicoanalyse van ProRail te laten corrigeren aan
de nieuwe gegevens van de verkeerstellingen.
2. Wat is de feitelijke onderbouwing van de opvatting van gemeente en provincie over
het belang van de Paterswoldseweg als autoroute. Wij herkennen dat belang niet in
de op 4 maart gepresenteerde informatie en in de rapportage van de
verkeerstellingen.
3. Wat is de feitelijke onderbouwing van de urgentie van de tunnelplannen? Die
onderbouwing wordt volgens ons voor een belangrijk deel ondergraven door de
rapportage van de verkeerstellingen. Zo gaat het argument van doorstroming niet

meer op. Ook de veronderstelde toekomstvastheid vindt hierin geen feitelijke
onderbouwing.
Gepresenteerde plannen
De nu gepresenteerde plannen bevatten naar onze mening nog te veel open eindjes,
waardoor de impact op de omliggende wijken onvoldoende helder is. Wij benadrukken nog
eens dat de onderstaande criteria voor ons leidend zijn en blijven:





Geen aantasting van het Badhuisplein
Geen extra autoverkeer door de wijken
Goede en veilige ontsluiting van de wijken
Behoud van parkeergelegenheid

Wij zijn nog niet overtuigd dat aan al deze criteria zal kunnen worden voldaan. Zo hebben wij
grote twijfels aan de veiligheid van de aansluiting ventweg-Kleine BadstraatPaterswoldseweg. Met name de hoge snelheden waarmee autoverkeer de tunnel verlaat
draagt daaraan bij. Welke maatregelen gaat u nemen om de veiligheid te garanderen,
zonder dat de doorstroming van verkeer en de ontsluiting van de wijken in gevaar komen?
Hoewel het al vaak ter sprake kwam hebben wij nog geen goede oplossing gehoord voor het
parkeerprobleem dat groter zal worden in de wijken. Wij verwachten dat het aantal
parkeerplaatsen, zoals toegezegd, minimaal gelijk blijft.
Het thema geluid is nog niet aan de orde geweest en dat zal pas in september gebeuren.
Voor ons is dit een belangrijk thema en wij verwachten dan ook ten minste dat in de nieuwe
situatie het geluidsniveau niet zal toenemen.
Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de mate van overlast die de
werkzaamheden gedurende minimaal anderhalf jaar met zich mee zullen brengen. Wij
verwachten dan ook op korte termijn een helder plan van aanpak hoe u zaken als
geluidsoverlast, bereikbaarheid, doorstroming en parkeren zult regelen.

Met vriendelijke groet,

Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg en Buurtvereniging Badstratenbuurt
Informatie over het buurtinitiatief is te vinden op www.buurtinitiatieftunnel.nl
Een presentatie voor de raadsleden die ons in januari bezochten is te vinden op:
http://www.buurtinitiatieftunnel.nl/wp-content/uploads/2014/01/buurtinitiatieftunnel-presentatieraadsfracties.pdf
Verhalen over wat leeft in de Badstratenbuurt zijn te vinden op www.badstratenbuurt.nl
Het buurtinitiatief is te bereiken op buurtinitiatieftunnel@gmail.com , of telefonisch: 06-10608855 (Helen
Tubben) 06-24756003 (Annemarij van der Ploeg)
De Buurtvereniging Badstratenbuurt steunt het Buurtinitiatief en is te bereiken op
voorzitter@badstratenbuurt.nl (Geke de Haan)

