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uw schriftelijke vragen van 27 februari 2015 

Schriftelijke vragen aangaande het afsluiten van de 
spoorwegovergang Heemskerkstraat te Groningen 

Geachte heer Rijploeg, 

Op 27 februari 2015 heeft u namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld 
betreffende het afsluiten van de spoorwegovergang bij de van Heemskerkstraat te 
Groningen. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

Vraag 1: Ziet u met ons een goede kans op een toekomst voor het duurzaam en 
creatief ontwikkelen van het Suikerunieterrein? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Deze inschatting is ons inziens een inschatting die de gemeente 
Groningen het beste kan maken. Ons is bekend dat de gemeente Groningen 
kansen voor duurzaamheid en creativiteit op het Suikerunieterrein ziet. In eerste 
instantie zijn deze tijdelijk, omdat een definitieve invulling nog gevonden moet 
worden. 

Vraag 2: Bent u met ons van mening dat deze overweg een belangrijke 
verbinding voor fietsers en voetgangers is? Ziet u ook met ons het belang in dat dit 
gebied dan goed per fiets bereikbaar moet zijn en dat dat ook de positieve kansen 
van het gebied kan vergroten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ons is bekend dat de gemeente Groningen het belang ziet dat het 
belangrijk is om het gebied goed voor langzaam verkeer bereikbaar te laten zijn. 
De gemeente Groningen had dan ook graag de spoorwegovergang bij de 
Van Heemskerkstraat voor langzaam verkeer open gehouden. 

Vraag 3: Bent u bereid om met Prorail in gesprek te gaan om te komen tot een 
oplossing van het nu slecht bereikbare Suikerunieterrein? Ziet u daarbij kansen om 
de huidige overweg nog enige tijd veilig open houden? 

Antwoord: De spoorwegovergang Van Heemskerkstraat is inmiddels gesloten. 
Ons is bekend dat de gemeente Groningen ProRail tijdig heeft verzocht om de 
spoorwegovergang Van Heemskerkstraat voor langzaam verkeer open te houden. 
De gemeente Groningen had namelijk graag gezien dat deze goed functionerend 
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verbinding tussen de Suikerunie en omgeving intact was gebleven. Hoofdreden dat 
dit niet mogelijk was, is dat tiet rectit van overpad bij de 'fabriek' Suikerunie lag. 
Opentiouden van deze spoorwegovergang staat voor ProRail dan ook eigenlijk 
gelijk met tiet openen van een nieuwe gelijkvloerse spoorovergang. In tiet kader 
van de spoorwegveiligtieid wil ProRail tiier niet aan meewerken. 

Vraag 4: Ziet u andere mogelijkheden om op redelijke termijn te komen tot veilige 
en goede fietsverbindingen tussen het Suikeruniegebied en de stad? 

Antwoord: Medio 2014 tieeft de gemeente Groningen twee tijdelijke bruggen 
(één voor voetgangers en één voor fietsers) over tiet Hoendiep rictiting tiet 
voormalig terrein van de Suikerunie aangelegd. Met deze bruggen is fiet terrein nu 
vanaf de noordzijde goed bereikbaar en was bereikbaartieid voor fietsers en 
voetgangers gegarandeerd voordat de spoorwegovergang aan de Verlengde Van 
Heemskerckstraat door ProRail uit spoorwegveiligtieidsoverwegingen is gesloten. 
Vergeleken met de situatie zonder ontsluiting voor langzaam verkeer van tiet 
Sulkerunieterrein is met deze nieuwe ontsluiting voor langzaam verkeer een betere 
facilitering van initiatieven op tiet terrein mogelijk. 

Wij vertrouwen erop u tiiermee voldoende te fiebben geïnformeerd. 

Hoogactitend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


