
 
Als De Rook om je hoofd is verdwenen. 

 
“Nee” , zo zei Paul de Rook, D66-wethouder voor Verkeer, heel stellig “we moesten niet denken dat 
het gemeentebestuur van Groningen niet z'n stinkende best had gedaan om de belangen van de stad 
bij de Aanpak van de Ring Zuid te behartigen”.  
Maar dat dachten we ook helemaal niet! We zeiden dat bij die aanpak de belangen van de stad aan 
die van Rijkswaterstaat ondergeschikt zijn geraakt.  
Heeft de stad er belang bij dat de Zuidelijke Ringweg als stedelijke ringweg kan blijven 
functioneren, in de stuurgroep krijgt wethouder De Rook steeds te horen dat zulks niet past bij de 
'statuur van een snelweg'. (En dit heb ik uit de notulen van de stuurgroep van de Aanpak Ring Zuid.) 
Waarmee gezegd is dat de hogere snelheid en daarmee ook de noodzakelijke ruimere bochten, en 
het wegvallen van op- en afritten de ringweg inderdaad tot een snelweg maken. Het stedelijke 
verkeer van Groningen mag daar en passant gebruik van maken maar het kwaliteitsverlies als 
ringweg moet, kannie anders, op het onderliggende wegennet worden gecompenseerd. 
 
 
Ringweg of snelweg? 
 
Dit is niet alleen voor de korte termijn funest. Aangrenzende woonwijken schreeuwen nu al moord 
en brand. Helpman is behoorlijk de klos, net zoals De Wijert-Noord en ook onze Rivierenbuurt.  
Maar evenzo goed is het een strategische miskleun. Immers, wanneer het verkeer op langere termijn 
doorgroeit en het doorgaande verkeer weer te veel last gaat krijgen van het stedelijke verkeer, dan 
kan er alleen op de ingeslagen weg door gegaan worden en zal Groningen in de wijken weer meer 
verkeer te verwerken krijgen. Die snelweg door de stad wordt drukker en zal daar zo blijven liggen 
omdat dan de grote investeringen – de verdiepte ligging bij de Oosterpoort, de spaghetti-knopen van 
het Julianaplein en de kruising met de ringweg-west - al zijn gedáán. Wat we nú doen heeft ook in 
de toekomst z'n effect op de beslissingen die we dan nog kúnnen nemen. 
 
Binnenkort zullen we zien hoe Rijkswaterstaat om zal gaan met de eisen ofwel de 'Zienswijze' die 
de Gemeenteraad heeft ingediend. Ik voorzie dat bepaalde punten zoals een geluidsscherm bij 't 
Stadspark in het ontwerp opgenomen kunnen worden maar dat die eisen die – komt-i weer – de 
'statuur van de snelweg' aantasten, géén uitvoering krijgen. Groningen heeft het nakijken en zal nu 
en in de toekomst ook financieel opdraaien voor de verkeerstoename waarvoor er op de A7 'ineens' 
geen ruimte meer is. Ja, er ligt dan ineens een autonome snelweg, middendoor de stad. 
 
Dat is natuurlijk allemaal een inhoudelijk verschil tussen de visie van de aanliggende wijken samen 
met de onvolprezen Stichting Leefomgeving én de projectgroep Aanpak Ring Zuid. Maar wáár is 
dan de plek geweest waar dergelijke discussies gevoerd konden worden? De gemeenteraad scheet al 
in z'n broek toen een aantal politieke partijen er een adviseur bij wilden halen om de plannen eens 
door te lichten. En met een wat magere vraagstelling aan ir. J. Blom kwam men eruit – en meneer 
Blom deed in z'n rapport Midden in de stad dan ook precies wat in de lijn der verwachtingen lag: 
het bepleiten van lagere snelheden en daarmee krappere bochten en zo minder ruimte-gebruik en 
meer op- en afritten voor de stad. 
Desgevraagd naar de kwaliteit van het bestaande plan, bood hij met tranen van onmacht in de ogen 
de samenwerkende wijken met de Stichting Leefomgeving direct z'n diensten aan … omdat er reeds 
in de ontwerpuitgangspunten van de nieuwe 'ringweg' niet alleen het belang van de stad Groningen 
wordt geschoffeerd maar dat zulks op de keper beschouwd so wie so een slecht plan op gaat leveren. 
Hij vindt dat de aanpak van de Zuidelijke Ringweg “vooral een ééndimensionaal auto-
verkeerstechnisch antwoord (is) op een vraag die primair stadsontwikkeling betreft.”  



 
 
Offerbereidheid? 
 
U merkt dat ik niet alleen wil klagen en jammeren omdat 'mijn wijk' goed de klos is; het gaat me er 
vooral om dat een aanzienlijk bedrag – zeg twee miljard euro en dat is tweemaal het jaarbudget van 
de gemeente Groningen – besteed wordt aan een project dat de toets van een verkeerskundige 
kritiek niet eens kan doorstaan. Dus, ik wil best 'inleveren' en mijn achtertuin, 'my backyard'  
beschikbaar stellen voor een totale vernietiging en verder ook een voortijdige hersendood door 
fijnstof riskeren áls er maar een goed plan zou liggen die de verschillende verkeerssoorten scheidt 
zoals dat aanvankelijk (2008) ook de bedoeling was. 
 
 
De 'vuile fase' 
 
Toch maar weer die vraag. Waar wordt de politieke discussie over de stad en haar ontwikkeling 
gevoerd? De gemeenteraad zou je zo zeggen. Nee dus – die hebben niet de kennis en kennelijk 
hebben ze ook het geld en het lef niet om een deskundig netwerk op te bouwen als ondersteuning. Je 
ziet steeds dat de ambtenaren het voortouw nemen en de gemeenteraad de voorstellen afvinkt naar 
gelang de politieke kleur van de partijen. 
Hebben we iets in de discussie-fora gemerkt? Forum, nee. GRAS, nee. Hebben de adviseurs van de 
stad er in de openbaarheid hun licht erover laten schijnen – nee, geen stadsbouwmeester of 
supervisor stedenbouw gehoord. Pas na zwaar aandringen heeft te elfder ure de Stichting 
Leefomgeving c.s haar visie en kritiek ten overstaan van de raadsleden kunnen uiten. 
Wat we wel merkten is dat de organisatie van de Aanpak Zuidelijke Ringweg langs slinkse wegen 
onze oppositie heeft tegen gewerkt. Cijfers, argumenten en notulen zijn meerdere malen met een 
beroep op de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) boven water gehaald – dat is toch niet 
direct een open discussie te noemen. En nu, in onze voorbereiding op de antwoorden die er gegeven 
gaan worden op de ingediende 'zienswijzen', en op ons finale beroep bij de Raad van State, hebben 
we hulp gevraagd van een advocatenkantoor (deskundig op het gebied van infra). Dit is met succes 
tegengewerkt door de projectgroep met hulp van de haagse civieltechneuten en juristen bij 
Rijkswaterstaat, hét netwerk van de directeur van de projectgroep. Is allemaal opgedist via een 
WOB-procedure, kranten hebben er al melding van gemaakt. De oorlog is kortom haar 'vuile fase' 
ingegaan.  
De gemeenteraad is onmachtig gebleken. Slechts één partij – de Partij voor de Dieren, ik vermeld 
het hier graag –  is boven zichzelf uitgestegen. De rest oreerde in de verkiezingstijd dat de politieke 
cultuur wel zou móeten veranderen omdat anders de locale politieke situatie (lage kiezersopkomst, 
geen contact met de burgers – de welbekende kloof, een tandenloze gemeenteraad met daarmee een 
failliet van het 'duale model') een serieuze legitimiteitscrisis zou veroorzaken. Zeiden ze. 
 
Ik las net ergens, verscholen in de notulen van de klankbordgroep voor de ontwikkeling van het 
Hoofdstation, dat Wethouder Ton Schroor (D66) via een ambtenaar ons zijn excuus aanbiedt omdat 
datgene wat hij een paar jaar geleden beloofde, niet waar heeft gemaakt. Op korte termijn zou er 
zekerheid geboden moeten worden rondom de sloop van de Parkweg, zei hij toen. Die belofte heeft 
Ton Schroor destijds wel met dikke koppen in de krant laten zetten.  
Een andere wethouder, Roeland van der Schaaf (PvdA), wilde ons ook al z'n excuses aanbieden 
over voldongen feiten. Immers, steeds weer worden de regels omtrent het veranderen van woningen 
in verhuurbedrijven met voeten getreden. Moesten we maar even langs komen op het stadhuis. 
En zo kénnen we ze weer. Zeg ik. 
 
Geert Hovingh  


