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Onderwerp: Schriftelijke vragen overweg Kerkstraat 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 3 november heeft de fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen schriftelijke vragen aan het 
College gesteld (art. 33 RvO). Deze vragen gaan over de gevolgen van de extra sneltrein tussen 
Groningen en Winschoten per eind dit jaar op de spoorwegovergang in de Kerkstraat in Hoogezand. 
Dit in combinatie met genomen en te verwachten ontwikkelingen en maatregelen in de directe 
omgeving. 
 
Alvorens we de vragen beantwoorden geven we u een korte toelichting op de feiten. 
 
Met ingang van de nieuwe dienstregeling per december 2020 gaan in de brede ochtend- en 
middagspits sneltreinen rijden tussen Winschoten en Groningen. De brede ochtendspits duurt van 
ongeveer 7.00 uur tot 9.30 uur en de brede avondspits duurt van ongeveer van 14.30 uur tot 18.30 
uur. 
 
De sneltrein rijdt twee keer per uur en heeft twee keer per uur een retourrit. In totaal worden in 
de brede spitsperiode per uur vier treinen toegevoegd op het bestaand aantal van acht waardoor 
het totaalaantal treinen in die perioden uitkomt op twaalf keer per uur. 
 
Het effect op de overweg in de Kerkstraat is als volgt: Tijdens een passage van een stoptrein is de 
overweg 52 seconden gesloten voor het wegverkeer (globaal 7 minuten per uur). Dit is de tijd vanaf 
het moment dat de rode waarschuwingslampen gaan branden totdat deze gedoofd worden nadat de 
trein gepasseerd is. De sneltrein passeert de Kerkstraat met een hogere snelheid waardoor de 
overweg slechts 37 seconden gesloten is voor het wegverkeer (globaal 2,5 minuut per uur). 
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1. Kunt u aangeven welke (werkafspraken) er zijn gemaakt met GS provincie Groningen, 
ProRail en de aannemer werkzaam in het Stadshart. 
 
Antwoord: Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse (zie ook antwoord op vraag 3) zijn met 
ProRail onderstaande maatregelen overeengekomen. Deze worden meegenomen in de verdere 
planuitwerking. 
- Eénrichtingsverkeer instellen op de Parallelweg vanaf Hommeshof richting de Kerkstraat 

waardoor geen gemotoriseerd verkeer vanaf de Kerkstraat de parallelweg kan inrijden. 
- Parkeervakken ten zuiden van het spoor op minimaal 27 m. afstand vanaf de overweg. 
- Maatregelen ter voorkoming dat fietsers ten noorden van het spoor binnen 27 m. vanaf de 

overweg de Kerkstaat oversteken van en naar de Parallelweg. 
- Toevoegen van een overwegboom op het westelijke trottoir. 

 
2. Kunt u aangeven welke oplossingen zijn bedacht voor het Gemeente Belangen omschreven 

probleem van nu en na 12 december. 
 
Antwoord: Uit berekeningen blijkt dat na toevoeging van de sneltrein er nog voldoende 
capaciteit is op de overweg zelf om het wegverkeer normaal af te wikkelen. De doorstroming 
stokt met name als gevolg van de kruising met de Hoofdstraat/Meint Veningastraat en de 
verkeerssituatie ter hoogte van de Knijpsbrug, dus niet zozeer als gevolg van de overweg. Voor 
de kruispunten aan weerszijden van de Knijpsbrug zijn momenteel concrete plannen om de 
capaciteit te vergroten. De doorstroming op de kruising met de Hoofdstraat/Meint 
Veningastraat is een aantal jaren geleden verbeterd doordat de gemeente hier een nieuwe 
verkeersregelinstallatie heeft geplaatst. 

 
3. Is er een risicoanalyse gemaakt 

 
Antwoord: De gemeente heeft in het kader van het project Stadshart een risicoanalyse laten 
uitvoeren. Daarin zijn meegenomen de verkeerproductie van de te bouwen woningen en de 
effecten van het afsluiten van de Atlantakade voor gemotoriseerd verkeer. De risicoanalyse is 
besproken met ProRail en door hun akkoord bevonden. Deze risicoanalyse was onderdeel van 
het in juli 2019 door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Hoogezand, stadshart 
Tussenhof”. 
Daarnaast is in het kader van de sneltrein naar Winschoten eveneens een risicoanalyse 
uitgevoerd. Op basis daarvan is in de Kerkstraat in de herfstvakantie de ontbrekende slagboom 
voor voetgangers geplaatst. 
 

 
4. In hoeverre sluiten de plannen aan bij de ontwikkeling van het Stadshart, afsluiten 

Parallelweg. 
 

Antwoord: Eén van de maatregelen uit de risicoanalyse is het verder afsluiten van de 
Parallelweg voor gemotoriseerd verkeer vanaf het zuiden. Het aantal rijrichtingen op deze 
kruising was al beperkt door de aanwezige midden geleider. Deze maatregel draagt bij aan het 
verbeteren van de veiligheid op de overweg omdat aanmerkelijk minder kans is dat auto’s op 
het spoor stil blijven staan omdat hun voorganger die richting Parallelweg rijdt, wacht op 
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fietsers en voetgangers. Ook vergroot het de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer op 
de Kerkstraat. Dit is gunstig voor de stadshart plannen. 

  
5. Bent u het eens met Gemeente Belangen dat de doorontwikkeling van Hoogezand- Zuidzijde 

(Winkelcentrum Hoge Meeren, oude politiebureau terrein en realisatie Huis van Cultuur en 
Bestuur) de problemen alleen maar zullen vergroten? 

 
Antwoord: Het negatieve effect van het toevoegen van de sneltrein op de capaciteit voor het 
wegverkeer op sec de overweg is relatief beperkt. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling dat 
het Stadshart zich steeds meer transformeert tot een woongebied. Het volledig faciliteren van 
het autoverkeer in de Kerkstraat, waardoor de verkeersintensiteit de komende decennia gaat 
toenemen, staat op gespannen voet met de belangen gezien vanuit het perspectief van de 
bewoners. Dit leidt tot problemen op het gebied van leefbaarheid, oversteekbaarheid, etc. In 
ons concept Gemeentelijk Mobiliteitsbeleid wordt hierop geanticipeerd door een deel van de 
Kerkstraat een lagere wegfunctie toe te kennen dan de huidige. Het doel hiervan is om met 
maatregelen de (groei van de) verkeersintensiteit te verminderen. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
  


