
Het integrale karakter van het Groninger verkeers- en vervoersbeleid maakt
dat verkeer en milieu in de gemeente Groningen goed samengaan. Reden om het

eens nader onder de loep te nemen. Het beleid is gericht op het terugdringen
van de (auto-)mobiliteit en op het stimuleren van het gebruik van milieu-
vriendelijke vervoerswijzen, als fiets en openbaar vervoer. Een overzicht.
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werkgelegenheid bij openbaar vervoersknooppunt

DE KWALITEIT VAN HET LEEFMILIEU WORDT
bepaald door een groot aantal faktoren.
Huisvesting, de openbare ruimte, rekreatie-
mogelijkheden en verkeersveiligheid spelen
een even belangrijke rol als bijvoorbeeld vi-
suele hinder, stank, geluid en luchtverontrei-
niging. Het kreëren en beheren van een goed
stedelijk leefmilieu, betekent dat met al deze
faktoren rekening gehouden moet worden.
Een integrale aanpak is een vereiste om tot
een goed leefmilieu te geraken. Dit houdt in
dat niet alle problemen afzonderlijk gesigna-
leerd en opgelost moeten worden, maar juist
in samenhang met elkaar. Een knelpunt in de
doorstroming van het verkeer, in het par-
keerbeleid of in het milieu kan onmogelijk ef-
fektief worden opgelost, als niet tegelijk met
de andere belangen die in deze situatie spe-
len, rekening wordt gehouden.
In de praktijk liggen de belangen van verkeer
en milieu echter niet altijd in eikaars verleng-
de. Bij een vlotte en veilige afwikkeling van
het verkeer denkt men nu eenmaal niet di-
rekt aan een schoon leefmilieu. De voorzie-
ningen die nodig zijn voor het zich kunnen
verplaatsen betekenen nogal eens een aan-
slag op het leefmilieu. Grote snelwegen door
natuurgebieden zijn tenslotte ook het resul-
taat van een op 'n bepaald tijdstip gemaakte
belangenafweging.
De belangen van verkeer en milieu zullen ie-
dere keer weer nauwkeurig onderling moe-
ten worden afgewogen, maar uiteraard ook



in relatie met belangen uit andere sektoren.
De kwaliteit van het (stedelijk) leefmilieu is
een voortdurende zorg van de overheid!

Rol van de overheid

De verschillende overheden hebben ieder
hun eigen taak op het gebied van verkeer en
milieu. Het beleid van de ene overheid kan en
mag echter niet los gezien worden van het be-
leid van de anderen. Om het gemeentelijk be-
leid op dit terrein te kunnen plaatsen is het
noodzakelijk om even een kort uitstapje te
maken naar het beleid van rijk en provincie.
Het rijk voert een driesporenbeleid. Het eer-
ste spoor moet leiden naar een schone en stil-
le auto. Het betreft hier vooral het aanscher-
pen van de emissie-eisen, zodat auto's steeds
stiller (minder geluid) en schoner (minder
smerig) worden. Het tweede spoor betreft
het beperken van de (groei van de) automobi-
liteit. Tegengaan van verdere suburbanisatie
en stimuleren van het openbaar vervoer ge-
bruik zijn twee belangrijke peilers van dit be-
leid. Het derde spoor tenslotte omvat de ver-
betering van de milieukwaliteit in steden
door het treffen van allerlei verkeerstechni-
sche en infrastrukturele maatregelen (bv. we-
ren van verkeer in woonstraten, afstelling
van verkeerslichten en geluidswerende voor-
zieningen). Het rijk geeft hiervoor de rand-
voorwaarden door het stellen van kwaliteits-
eisen voor geluid en lucht en door subsidiere-
gelingen.
De provincie heeft ook een belangrijke taak
op het gebied van verkeer en milieu, zowel bij
de uitvoering van de Wet Geluidhinder en de
Wet inzake de Luchtverontreiniging, als in de
sfeer van de ruimtelijke ordening. In streek-
plannen worden de hoofdlijnen van de ont-
wikkeling van het betreffende gebied aange-
geven, wat gevolgen heeft voor de mate waar-
in en de manier waarop het verkeer zich kan
ontwikkelen. De gemeente geeft door het op-
stellen van een struktuurplan, bestemmings-
plannen en plannen voor stads- en dorpsver-
nieuwing gestalte aan het ruimtelijk beleid.
Wat verkeer en vervoer betreft is de gemeen-
te niet alleen verantwoordelijk voor een goe-
de afwikkeling, bereikbaarheid, verkeersvei-
ligheid, parkeerbeleid en openbaar vervoer,
maar is zij mede belast met de zorg voor het
milieu.

Verkeers- en vervoersbeleid in de gemeente
Groningen

In het voorgaande is een beeld geschetst van

Groningen
stimuleert

fietsgebruik

de relatie tussen verkeer en milieu en wat een
overheid zoal kan doen om problemen te
voorkomen, dan wel op te lossen. In dit ge-
deelte van het artikel zal konkreet beschreven
worden wat de gemeente Groningen op dit
terrein aan maatregelen neemt cq. heeft ge-
nomen.

Het verkeer en de bijbehorende infrastruk-
tuur zijn de neerslag van ontwikkelingen die
zich in de verschillende funkties in de ge-
meente en het omliggend gebied hebben
voorgedaan. Tussen die funkties (wonen,
werken, voorzieningen) is verkeer het verbin-
dende element. Verkeersbeleid is daarmee
geen op zichzelf staande aangelegenheid,
maar integraal onderdeel van de totale ruim-
telijke ordeningspolitiek. Belangrijkste ken-
merk van het Groninger verkeers- en ver-
voersbeleid is dat het integraal ondefdeel is
van de totale ruimtelijke politiek van de ge-
meente. Hoeksteen van het verkeersbeleid is
het ruimtelijke ordeningsbeleid.
Het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbe-
leid is verwoord in het struktuurplan 1987.
Hierin is een beleid uitgezet gericht op het
versterken van de regionale positie van de
stad Groningen, door het bundelen van ste-
delijke en regionale voorzieningen, dienst-
verlening en werkgelegenheid. Een beleid
dat nadrukkelijk wordt ondersteund door
het rijk met de aanwijzing van Groningen als
stedelijk knooppunt in de Vierde Nota R.O.
De ruimtelijke en funktionele ontwikkelin-
gen die met het struktuurplan in gang zijn ge-
zet roepen verkeersbewegingen op. Deze ver-
keersbewegingen moeten in goede banen ge-
leid worden, zowel in de verkeerskundige be-
tekenis van het woord, als daarbuiten (bv.
milieu).

De meest strukturele wijze om problemen op
het terrein van verkeer en milieu aan te pak-
ken zijn de (verkeers-)planologische maatre-
gelen, die in grote lijnen zijn onder te verde-
len in drie kategorieën; beperken automobili-
teit, veranderen vervoerwijzekeuze en veran-
deren van de routekeuze.
Door verschillende oorzaken is de (auto-)mo-
biliteit dramatisch gestegen. Spreiding van
wonen en werken, meer vrije tijd, hogere in-
komens en gebrek aan goede verkeersalter-
natieven zijn belangrijke redenen voor de
toename van de automobiliteit. Het vermin-
deren van de overlast door het verkeer zal
dus vooral effektief zijn als we de mobiliteit
(in de betekenis van verplaatsingsgedrag)
kunnen beperken. Hierbij moet vooral ge-
dacht worden aan het bevorderen van het
wonen in de steden, door herwaardering en
vernieuwing van stadscentra en omliggende
gebieden. Omdat het beperken van de mobi-
liteit een moeizaam en langdurig proces zal
worden, moet ook naar andere wegen ge-
zocht worden. Het beïnvloeden van de zgn.
modal split, de vervoerwijzekeuze, is een
maatregel die tot sukses kan leiden als beper-
ken van de mobiliteit niet tot het gewenste re-
sultaat leidt. Konkreet betekent dit dat gesti-
muleerd moet worden dat mensen niet meer
gebruik maken van hun auto, maar van open-
baar vervoer of fiets. Dit kan bereikt worden
door het verbeteren van de konkurrentiepo-
sitie van het openbaar vervoer ten opzichte
van de auto.
Naast beperking van de mobiliteit en beïn-
vloeding van de vervoerwijzekeuze kan het
veranderen van routekeuzes gememoreerd
worden. Door de keuze van de route te beïn-
vloeden kan overlast gestuurd, en daarmee
makkelijker bestreden worden.



Paterswoldseweg. Het stadspark wordt doorsneden door de westelijke ringweg

Het hierboven in algemene termen gestelde
beleid is als volgt gekonkretiseerd. Gronin-
gen geeft nadrukkelijk prioriteit aan het be-
vorderen van het gebruik van de fiets en
openbaar vervoer en het beperken van het
autoverkeer, voorzover dat niet essentieel is
voor het ekonomisch funktioneren van de
stad. Vooral het autogebruik voor woon-
werkverkeer moet worden beperkt. In alge-
mene zin wordt dit tegengegaan door een be-
leid dat is gericht op het terugdringen van de
suburbanisatie. Het beleid tendeert naar ste-
delijke verdichting. Tevens streeft Gronin-
gen naar het situeren van koncentraties van
werkgelegenheid bij knooppunten van open-
baar vervoer, opdat de keus voor het open-
baar vervoer sneller gemaakt zal worden.
Mooi voorbeeld is de Verbindingskanaalzo-
ne. Rondom het NS-hoofdstation, tevens re-
gionaal autobusstation, verrijzen diverse kan-
toren (o.a. van de centrale direktie PTT). Di-
rektere instrumenten zijn het beperken van
de parkeergelegenheid voor langparkeer-
ders in de binnenstad, het verbeteren van de

kwaliteit van het openbaar vervoer en het
aanleggen van allerlei fietsvoorzieningen.

Het verkeersbeleid met betrekking tot het au-
toverkeer is niet in eerste instantie gericht op
uitbreiding van de verkeersruimte, maar op
een efficiënter gebruik van de bestaande ver-
keersruimte. Dat kan worden bereikt door:
• een duidelijker verkeersstruktuur in nau-

we samenhang met de stedebouwkundige
struktuur;

• het vergroten van de doorstroomkapaci-
teit van het stedelijk hoofdwegennet en
daardoor een sterkere bundeling op het
hoofdnet, met als doel woonwijken en
stadscentrum zo goed mogelijk verkeers-
luw te maken. Door bundeling van het au-
toverkeer kunnen de hinder en de onvei-
ligheid beter worden beteugeld.

Het beleid op het gebied van het fietsverkeer
heeft een nadere uitwerking en financiële
vertaling gekregen in de nota 'Fietsvoorzie-
ningen'. Door de kreatie van een fijnmazig
net van fietsroutes wordt een optimale fiets-

ontsluiting gekreëerd. Naast dit fietsnetwerk
worden ook aanvullende fietsvoorzieningen
gerealiseerd (bewegwijzering, kruispunt-
voorzieningen, fietsklemmen, bewaakte fiet-
senstalling, etc).
Het beleid ter zake van het openbaar vervoer
is gericht op een kwalitatieve verbetering van
het openbaar vervoersysteem. Ten eerste ge-
beurt dit door integratie; enerzijds door
openbaar vervoerplanning onderdeel te la-
ten zijn van ruimtelijke planning en ander-
zijds door integratie van stad-, streek- en rail-
vervoer binnen de agglomeratie Groningen.
Daarnaast wordt gestreefd naar verbetering
van de doorstroming van het busverkeer in
de stad, teneinde meer regelmaat in de
dienstuitvoering en verkorting van de reis-
duur te bewerkstelligen. Deze verbetering
van de doorstroming wordt onder meer be-
reikt door voorzieningen in de verkeerslich-
ten en door realisering van aparte busbanen.

Recent heeft, ter ondersteuning van te ne-
men maatregelen, een nieuwe variant haar
intrede gedaan: de verkeersmilieukaart. Op
een verkeersmilieukaart worden gegevens
over verkeer (intensiteiten, snelheden, sa-
menstelling, dwarsprofielen, etc.) en de ge-
luidsbelasting en luchtverontreiniging ge-
kombineerd. De kaart geeft een indruk van
de milieusituatie in relatie tot de verkeers(-in-
fra-)struktuur. Hiermee ontstaat tevens een
beeld van mogelijke knelpunten en is aldus
een hulpmiddel bij het zoeken naar oplossin-
gen (zie voor een uitvoeriger beschrijving el-
ders in dit nummer).

Totslot

Uit het voorgaande mag blijken dat verkeers-
beleid en milieubeleid prima op elkaar aan
kunnen sluiten. De integrale aanpak, zoals
die in de gemeente Groningen wordt ge-
volgd, heeft tot gevolg dat zowel sprake is van
een goed verkeersbeleid, als van een goed
milieubeleid. Door ongewenste mobiliteits-
groei af te remmen, door het stimuleren van
het gebruik van milieuvriendelijke vervoer-
middelen, door het koncentreren van het au-
toverkeer op de hoofdontsluitingsstruktuur
en door gebruikmaking van verkeersmilieu-
kaarten, maakt Groningen optimaal gebruik
van de mogelijkheden die er zijn om de over-
last die verkeer per definitie met zich mee-
brengt, binnen de grenzen van het aanvaard-
bare te houden. Groningen zal daarom ook in
de toekomst doorgaan op de door haar inge-
slagen weg. •


