
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: woensdag 17 mei 2017 

Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PVV fractie over de Reitdiepzone 

 

Geachte College van GS, 

Er zijn al vergevorderde plannen van de gemeente Groningen (1*) om woningbouw te plegen 
in de Reitdiepzone. Waar men zich met name druk om maakt bij de ontwikkeling van deze 
woningbouw is de spreiding van de hoog- en de laagbouw over het gebied. Nergens is echter 
te lezen dat er initiatieven worden ontwikkeld voor de infrastructuur in de Reitdiepzone, dat 
na de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in 2020 op de schop zal gaan. 
 
De stad Groningen start woningbouwprojecten zonder rekening te houden met de integrale 
inpassing van infrastructurele projecten die op stapel staan zoals het ongelijkvloers maken de 
Westelijke Ringweg en een eventuele spoorlijn naar het Zernike-terrein. Deze spoorlijn zou 
parallel aan de ringweg moeten worden doorgetrokken om het sterk groeiende aantal 
studenten dat op het Zernike-terrein onderwijs volgt, het hoofd te bieden. 
 
PVV Groningen heeft voor het College van GS daarom een aantal relevante vragen: 
 

1. Is het College van GS van mening dat de inpassing van een spoorlijn naar het Zernike 
voorafgaand aan de uitwerking van de woningbouwprojecten had moeten worden 
opgenomen? En zo nee waarom niet? 

2. De stad Groningen doet volgens de antwoorden op vragen van de Stadspartij (zie 
bijlage) alsof het een spoorverbinding naar Zernike zelf moet betalen, terwijl het spoor 
toch echt een Rijksaangelegenheid is. Is het College, dan wel de Regio Groningen-
Assen bereid om voor dit omvangrijke infrastructurele project Rijkssubsidie aan te 
gaan vragen? Zo nee, waarom niet? 

3. Het vorige College van GS heeft 40 miljoen uit gereserveerde gelden voor het project 
Westelijke Ring  weggesluisd naar de Economic Board. Is dat geld inmiddels weer terug 
gekomen en beschikbaar voor het project Westelijke Ring? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het College van GS bekend met het rapport over de ombouw van verkeersstromen 
bij de Rijnlandroute, waarbij gemeenten en provincie samen optrekken om dezelfde 
soort problematiek aan te pakken? Zo nee waarom niet? En zo ja, wat gaat het College 



van GS ondernemen om de ombouw van verkeersstromen op te laten nemen in de 
voorgenomen realisatie van woningbouwprojecten in de Reitdiepzone? 

5. Kan het College van GS aangeven waarom PS de relevante stukken hierover niet 
hebben ontvangen? 

 
In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ton van Kesteren, 

Statenfractie PVV Groningen 

 

(*1): https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5175081/1/Update_Ontwikkelstrategie_Reitdiepzone  
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