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Onderwerp: Stand van zaken Mobiliteitsplan Midden-Groningen 

 
Geachte leden van de raad, 
 
In deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken van het Mobiliteitsplan Midden-
Groningen. Dit naar aanleiding van de toezegging van wethouder de heer Drenth tijdens uw 
raadsvergadering van 4 november 2021 om te komen met een Mobiliteitsplan, waarbij de wethouder 
op een later moment heeft aangegeven u te informeren over de voortgang. Deze raadsbrief komt 
tegemoet aan de gedane toezegging.  
 
Mobiliteitsplan 
Gemeente Midden-Groningen is gestart met het opstellen van een Mobiliteitsplan. In dit plan wordt 
het verkeers- en vervoersbeleid voor de gehele gemeente voor de komende 10 jaar beschreven. Het 
gaat om onderwerpen waar we zelf direct invloed op hebben zoals de wegenstructuur, 
verkeersveiligheid, stimuleren van alternatieven voor de auto, etc. Maar het gaat ook om 
onderwerpen zoals het openbaar vervoer waarbij we afhankelijk zijn van derden zoals het OV-
Bureau. In het Mobiliteitsplan wordt de opgave waar de gemeente de komende jaren op inzet 
beschreven, voorzien van richtinggevend beleid, en vertaald naar een uitvoeringsprogramma. 
 
Proces tot heden 
Om te komen tot dit plan heeft een inventarisatie plaatsgevonden van beleid, wensen en 
problemen, en is verwoord waar de gemeente de komende jaren op inzet. Dit proces heeft 
interactief plaatsgevonden met inwoners en belangenvertegenwoordigers. De planvorming heeft 
helaas een tijd stilgelegen. Dit heeft vooral te maken met de hoge werkdruk en personeelstekort bij 
het beleidsteam verkeer door het niet vervuld krijgen van een verkeerskundige vacature. 
Ondertussen zijn er nieuwe inzichten en ontwikkelingen waar we met het Mobiliteitsplan op willen 
aansluiten. 
 
Ontwikkelingen 
Er komen meerdere ontwikkelingen op de gemeente af, zoals de verstedelijkingsstrategie, 
uitbreiding van bedrijventerreinen, duurzaamheidsbeleid die een effect hebben op de belasting van 
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ons wegennetwerk. Ook gemeentelijke ontwikkelingen zoals de visievorming voor het Historisch Lint 
en woningbouwprojecten zoals Hoogezand-Noord kennen een verkeerscomponent. De effecten van 
deze ontwikkelingen zijn onbekend maar de verwachting is dat de verkeersintensiteit bij 
ongewijzigd beleid gaat toenemen terwijl die op sommige wegen zoals de Kerkstraat en de 
Hoofdstraat in Hoogezand al behoorlijk hoog is. Door de mobiliteitseffecten van toekomstige 
ontwikkelingen in beeld te brengen kan beleid ontwikkeld worden hoe hiermee om te gaan. Dit is 
een verdiepingsslag in het kader van het Mobiliteitsplan om deze meer toekomstbestendig te 
maken. 
 
Verkeersmodel 
We gaan nader onderzoek doen met behulp van een verkeersmodel. Dit is een instrument waarmee 
het verkeerssysteem wordt nagebootst. Met zo’n model kunnen toekomstige ontwikkelingen worden 
doorgerekend op hun verkeerseffecten. Tevens kunnen varianten worden doorgerekend zoals 
wijzigingen in de wegenstructuur, maar ook effecten van het meer inzetten op het gebruik van 
alternatieven voor de auto zoals het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Op basis hiervan 
kunnen beter onderbouwde ambities verwoord worden. 
  
Planning Mobiliteitsplan Midden-Groningen 
De ontwikkeling van een verkeersmodel duurt naar verwachting een half jaar. Vanwege onze sterke 
relatie met de stad Groningen willen we gebruik maken van het recent ontwikkelde verkeersmodel 
van Groningen en deze verfijnen voor onze gemeente. Pas nadat het verkeersmodel gereed is en 
scenario’ s zijn doorgerekend en besproken met de samenleving kunnen we verder gaan met het 
opstellen van het Mobiliteitsplan. We verwachten dit plan aan het eind van dit jaar beeldvormend 
met u te kunnen bespreken. 
 
Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en gaan ervan uit dat we u hiermee voldoende 
hebben geïnformeerd. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.P. Bakker 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


