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Geachte heer van Es,

In de raadsvergadering van 8 juni stelde u vragen over trillingen veroorzaakt door elektrische bussen. 
Deze zouden wij nog schriftelijk beantwoorden.

In deze brief komen wij op uw vraag terug.

Navraag bij het OV bureau heeft het volgende opgeleverd.

“Bij de gemeente Groningen is nog niet goed bekend wat de oorzaken zijn van de trillingen, maar wordt 
bij onderhoudswerkzaamheden het asfalt vervangen voor steviger asfalt. Bussen zijn de eerste zware 
voertuigen die echt elektrisch rijden, maar straks krijg je ook vrachtwagens, vuilniswagens et cetera die 
zero emissie zijn. Dus: het is de toekomst en wij lopen voorop. Geadviseerd wordt rekening te gaan 
houden met in de basis zwaarder verkeer, waarbij de maximale aslast hetzelfde blijft.”

“Uit ervaring blijkt overigens dat trillingen overwegend optreden op locaties waar oneffenheden aanwezig 
zijn, dit kunnen bijvoorbeeld drempels zijn, klinkerbestrating, putdeksels etc. N.a.v. klachten vanuit de 
stationsstraat in Assen is de gemeente Assen met nader onderzoek aan de slag. De Stationsstraat in 
Assen is tegenwoordig een klinkerstraat, waarbij op enkele locaties de weg niet erg vlak is.”

Met de toekomstige weginrichting van de Hoofdweg gaan we rekening houden met de mogelijkheid van 
het gebruik van grote elektrische voertuigen in het verkeer.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer herman Kolker, 
verkeerskundig adviseur van het team Gemeentewerken.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

J.W. Westen, drs. M.J.F.J. Thijsen
Loco-gemeentesecretaris burgemeester
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