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Eisen aardbevingsbestendig bouwen in aanbesteding Aanpak
Ring Zuid

Geachte dames en heren,

(/)

1. Samenvatting
In onze brief van 6 maart 2015, kenmerk 2015-00893/6/A.16 W hebben wij u
geïnformeerd over de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over hoe om tegaan
met de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen bij de ombouw van de
zuidelijke ringweg Groningen. In deze brief informeren wij u over de herbevestiging
en de uitwerking van deze afspraken voor de aanbestedingsprocedure van het
project Aanpak Ring Zuid.
2. Doel en wettelijke grondslag
Zoals u weet is sinds april 2015 een concept Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) voor
aardbevingsbestendig bouwen vastgesteld voor gebouwen. Voor infrastructuur
wordt echter nog niet gewerkt aan een NPR en hiervoor zijn dus ook nog geen
(voorlopige) richtlijnen beschikbaar. In het belang van de voortgang van het project
willen de drie samenwerkende partijen Rijk, provincie en gemeente in de
aanbestedingsprocedure van Aanpak Ring Zuid nu toch al anticiperen op een
toekomstige richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen van infrastructuur.
Daarom is de afgelopen periode de wijze waarop aardbevingsbestendig bouwen
hierin kan worden toegepast door het Rijk verkend.
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3. Procesbeschrijving en pianning
De minister van l&M heeft naar aanleiding daarvan nu besloten om tegen de
achtergrond van de voortdurende kennisontwikkeling op dit gebied contracteisen
aan de marktpartijen mee te geven op basis van het scenario 'EC-8'. Dit scenario
gaat uit van de Europese richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (Eurocode
8), gecombineerd met actuele concept inzichten van kennisinstituten en
deskundigen.
Omdat lopende de aanbestedingsprocedure aan de gegadigde marktpartijen wordt
gevraagd met eisen voor aardbevingsbestendig bouwen rekening te houden,
krijgen zij zes weken extra de tijd om de gevolgen hiervan voor hun bieding door te
rekenen. Dit betekent dat de planning van de gunning doorschuift van het eerste
kwartaal 2016 naar het tweede kwartaal 2016.

De provincie Groningen werkt vofgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening.
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeiing Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3164160

4. Begroting
De meerkosten die het meegeven van deze eisen met zich meebrengt en de
meerkosten als gevolg van de hierdoor gewijzigde planning, zijn volgens de
afspraak de verantwoordelijkheid van het Rijk. Over de hoogte van de meerkosten
kunnen wij gezien het vertrouwelijke karakter van de aanbesteding nu geen
mededeling doen.
Verder geldt dat dit onderwerp valt onder het thema Mobiliteit en Infrastructuur van
het programma Bereikbaar Groningen van de begroting 2015.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing
6. Nadere toelichting
Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben afgesproken dat de zuidelijke
ringweg aardbevingsbestendig gebouwd moet worden op basis van openbare en
gevalideerde richtlijnen en inzichten. Wanneer op het moment van bouwen sprake
is van significante wijzigingen ten opzichte van de nu gehanteerde uitgangspunten,
worden de financiële consequenties hiervan beschouwd als exogene risico's,
overeenkomstig artikel 6 van de realisatieovereenkomst (ROK). Dit betekent dat de
gevolgen daarvan niet voor rekening zijn van de provincie als risicodragende partij.
Mocht deze situatie zich inderdaad voordoen, dan is nu in gezamenlijkheid
vastgesteld dat dit enerzijds aanleiding kan zijn om de afspraken in de ROK te
herzien, maar dat dit anderzijds niet mag leiden tot verhoging van het risicoprofiel
voor de provincie noch voor de gemeente.
Alle bovenstaande afspraken zijn bevestigd in een brief van de minister van l&M
aan gedeputeerde Gräper, voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, in
afschrift aan wethouder De Rook. Deze brief hebben wij bijgevoegd.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing
8. Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot slot merken wij op dat het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Groningen de gemeenteraad middels eenzelfde schrijven heeft
geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
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